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PRZEDMOWA.

Stary czowiek zostawia po drodze i;ycia jednego po

drugim z tych, co mu byli tej drogi towarzyszami, nieraz

przewodnikami. Osamotnienie bolesne. Brak tych, co we

wspólnoci uczu, myli, de i stara byli podpor dla

umysu i woli, wskazówk dla sumienia. Na kogo si ogl-

da, do kogo si uda, na kim si oprze, we wszystkich

licznych trudnociach i wtpliwociach? Kto mi powie, gdzie

w zamcie zawiych spraw jest interes polski, i co mam
w tem niejasnem pooeniu robi, eby mu nie zaszkodzi,

ale suy i pomódz? W labiryncie spltanych cieek i ma-

nowców kto mi wskae, gdzie jest pewna prosta droga ho-

noru, polskiego i chrzeciaskiego obowizku ? Skd wzi
tego wiata, które byo w niepospolitych rozumach, tego

drogoskazu, który by w niepospolitych charakterach ? Lu-

dzi wyszych mie koo siebie przez wiksz cz ycia,

i z nimi i y.a nimi, patrze na ich umysow i moraln

wyszo, a przez ni i siebie podnosi, to wielki dar

Boy i jedno z wielkich szcz w yciu. Ale gdy ta po-

moc i podpora ubdzie, zostaje uczucie nie alu i tsknoty

tylko, ale osabienia, bezradnoci, niepewnoci co pocz

w pooeniach i stosunkach, wród których na schyku ycia

przyszo si obraca. Taki przez towarzyszy opuszczony

stary samotnik, ma sobie za powinno, i za pociech,
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4 PRZEDMOWA.

wspomiua i przypomina tych, którzy go odeszli. Zbiera

ich pamitki, rozpamituje ich wasnoci, ich ycie, chciaby

eby ich pami, ich znajomo, zostaa w dugie lata. Pa-

mi i sawa ludzi prawdziwie znakomitych nie ginie —
utrzyma si sama sil ich dzie — ale ich znajomo

moe si zatrze, znikn. Dziea powiedz e byli znako-

mici, ale jacy byli, jakie ich usposobienia, temperamenta,

jakie upodobania, przyzwyczajenia, opinie, jakie przebyte

w yciu koleje, to dziea pomagaj odgadywa, ale tego ja-

sno i wyranie pozna nie daj. Do wspóczesnych, do wiad-

ków i towarzyszy szlachetnych ywotów naley, doda to,

czego w dzieach by nie moe: zebra i zostawi dla po-

tomnych wizerunki i dzieje ludzi, o których potomno wie-

dzie, których zna powinna. Myli si i chce si robi ile

mona to, co Halban Mickiewicza: „Przeyem ich, i chc ich

saw zachowa wiatu". Ten smutek mia, i ten obowizek

speni wedle siy i monoci swojej, niej podpisany wiele ju

razy w swojeni dugiem yciu. Szujski, lvalinka, Matejko,

eby ju wielu innych nie wylicza, to wszystko znakomici

ludzie, których zna dobrze byo mu danem, których straci

byo mu przeznaczonem. Przychodzi kolej na Klaczk. Star-

szy od tamtvch, zeszed ze wiata ostatni, Intelligency ze

wszystkich najwietniejszy, przez pó wieku zczony z ca
wspóczesn sobie history Polski i jej cywilizacy, w swoim

czasie pierwszy midzy pisarzami, pierwszy jako talent pi-

sarza, jako bystro polityka, jako znawca i sdzia rzeczy

literatury i sztuki, przez cay cig ycia postawiony w sto-

sunkach trudnych a nieraz bardzo bolesnych, znoszcy je

z godnoci i szlachetnoci niezrównan, ojczynie sucy
ze wszystkich si, miujcy j, bolejcy z ni razem i nad

ni 7 caej duszy. Klaczko jest wielk chwa narodu, ale

i wielkim dla niego przykadem. O nim milcze, nie stara

I



PRZEDMOWA. i)

si zebra wszystkiego, co wiedzie mona, nie zrobi nie

dla jego dobrze zasuonej sawy a dla naszej nauki, byal)y

niesprawiedliwo i niewdziczno wzgldem niego, grzeszna

niedbao wzgldem spoeczestwa polskiego.

Zabieram si do tej roboty bez wahania, cho czuj

i wiem, e mi do niej wiele braknie, e nie wykonam jej

tak jakbym chcia. Ale nie widz midzy dzi yjcymi,

a piszcymi, adnego, któryby Klaczk by zna tak dugo

i tak zbliska. Wolabym, eby kto inny podj si tego obo-

wizku, a spodziewam si, e znajdzie si kiedy taki, co

go speni lepiej i napisze o IClaczce dzieo, zupenie godne

przedmiotu; ale na dzi sdz, e mam lepsze od innych

warunki do tej pracy. Znajomo prawie pówieczna, razem

przebyte zudzenia, nadzieje, zawody, wierna pami jego

uczuci myli od pierwszych wypadków warszawskich z r. 1861

a do koca XIX wieku i ])Ocztków nowego, to mnie upra-

wnia do pisania o Klaczce — pcha do tego cze i przyja.

Jednak z góry ostrzedz musz, e ta znajomo duga

i bliska, zupen nie jest. Nigdy, przez te lat blisko pi-

dziesit. Klaczko nie zwierzy mi si ze swoich osobistych

przej lub uczu. Nigdy ani jednego sowa o stosunkach

rodzinnych, o swojem nawróceniu, o jakiej mioci, która

ile domyla si mog, musiaa )y wielk— i nieszczliw.

S wic w moich o nim wiadomociach ogromne braki. Prze-

cie pomimo tego nie waham si o nim pisa, bo jego ycie

jako Polalia i jako pisarza znam, a o tem wewntrznem,

o którem on nie mówi mi nic, mam niektóre wskazówki i wa-

ne, w jego listach. S to listy do ksidza Jana Komiana z lat

1848 do 1856, wasno pani Stanisawowej K^omianowej i jej

€Órek: listy do Ludwika Kastorego, dzi wasno p. Kon-

stantego M. Górskiego; listy do Eustachego Januszkiewicza,

wasno p. Konstantego Popiela. Te byy mi askawie udzie-
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lone, z pozwoleniem robienia z nich uytku. Dzikuj za to

gorco; dzikuj nie dlatego tylko, e warto Jakakolwiek

tej niojej pracy zwiksza si przez t pomoc niezmiernie, ale

dlatego zwaszcza, e przez ni Polska dzisiejsza, i przysza,

bdzie miaa lepsz, dokadniejsz znajomo Klaczki, a z le-

psz znajomoci i wiksz dla niego cze.

Wielk zasug w sprawie lepszej znajomoci Klaczki

pooy p. Ferdynand Hoesick. Nietylko pomimo wszystkich

trudnoci z powodu cenzury, da pozna jego ycie i dziea

w ksice Jtdian Klaczko, ale zebra i wyda dawniejsze, za-

pomniane, nieznane jego prace polskie, a dawniejsze fran-

cuskie da przeoy na jzyk polski i wyda. Zada sobie

prac korespondencyi z uniwersytetem królewieckim i wydo

by stamtd nieznane wiadomoci o naukach Klaczki. Jego

ksika bya mi nieraz bardzo pomocn. Autorowi wyraam

nalen szczer wdziczno.

Swoj prac za puszczam w wiat jaka jest: oby si

przydaa na przechowanie pamici i sawy Klaczki, na nauk

i zbudowanie z jego dzie i przykadów.



ROZDZIA PIERWSZY.

I. Druga poowa XIX wieku. Przejcia i przewroty w Europie

i w Polsce. Icti odbicie w pisinach Klaczki. Jego umys, dusza,

talent. Pisma polityczne. Pisma do historyi literatury, sztuki,

i cywilizacyi.

II. Wilno. Pierwsze lata. Wiersze. Nagany i pochway. Uniwersy-

tet w Królewcu. Nauki i profesorowie. Straty majtkowe. Exa-

iiiina doktorskie. Wyjazd do Heidelberga. Wspólpracownictwo

w Deutsche Zeitung. Zajcie z Zygmuntem Krasiskim. Rok 1848.

Klaczko w Wielkopolsce. Stosunek z Janem Komianem. Praw-

dopodobny pocztek nawrócenia. Zygmunt Krasiski. Pierwsza

mio. Die deutschen Hegemonen.

III. Przyjazd do Parya. Brak znajomoci i rodków utrzymania.

Tribune des Peuples. Sdy o katolikach francuskich. Myl dal-

szego cigu /fe^emonó?/;; zaniechana. Wuj Griinberg; jego pro-

pozycye odrzucone. Pojedynek. Miejsce przy Bibliotece. Wy-
padki w Rzymie. Opuszczenie Biblioteki. Lekcye prywatne.

Dalszy cig zajcia z Krasiskim.

IV. Zamierzone prace. Pozostae ich siady. Sowiaszczyzna. Hi-

storya poezyi polskiej XIX wieku. Historya Liter.itury polskiej.

Prace drukowane. Artyku o Dantem. Lenora i Ucieczka.

Przeciw Jeneraowi Zamoyskiemu. Prace w jzyku francuskim.

Pojedynek. Stosunki i przyjanie. Rosnca sawa. mier ojca

i chrzest.





Drug-a polow.i XIX wieku. 1'rzejfia i przewrót}' w Europie i w Polsce.

Tell odbieic w pism ich Klaczki. Jego umys, dusza, talent. Pisma

polityczne. Prace na polu literatury, sztuki, i historyi cywilizacyi.

Rok upyn od mierci Juliana Klaczki (2{) listopada

1906 r.). Jego imi i ycie zczone jest nierozerwalnie z hi-

story Polski w drugiej poowie XIX wieku. Ukaza si po

raz pierwszy, da si pozna niektórym, w r. 1848, w wiel-

kopolskici ówczesnych wypadkacli, a przed mierci widzia

jeszcze zwycistwa Japonii nad Rosy , rewolucy w Ro.syi,

Polsk niszczon jej wybuchami, a psut jej zatrutemi so-

kami. Pomidzy terai dwoma datami ile zwrotów i przewro-

tów^ w Europie, ile w Polsce! piknych nadziei zrazu, stra-

sznych zawodów póniej. Rok 184K, to zudzenie jaciej po-

wszechnej wolnoci i sprawiedliwoci, krótkotrwae; rozcza-

rowanie i gorycz nie z przegManej tylko, ze zwycistwa zych

rzdów nad ludami, ale rozczarowanie z tych ludów samych,

z ich przywódzców i liase. Hasa wzniose, porywajce, lu-

dzie i ich czyny i ich cele albo marne i mae, aU)o ze; pod

piknemi hasami nieprawda, udawanie i urganie ich wznio-

soci, prawda nienawici tylko, nienawici ludzi i warstw

spoecznych, nienawici Boga, Jego wiary. Jego prawa i Jego

Kocioa. Ale to niepodobna, to by nie moe, e)y wolno
i sprawiedliwo bya tylko zudzenieu), jak o cnocie mówi
zrozpaczony Rzymianin, kiedy miecz sobie w pier zatapia.

Nie: wolno i sprawiedliwo jest prawd, jest prawem Bo-

em, musi by i wol Boga, i musi wzi gór nad wszel-

kiem zem. Ta wiara zostaa, a rodzia nadzieje, e sprawie-
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clliwo wymierzy si i Polsce, i jej ciemizcom: ten wiek

przed swoim kocem zobaczy jeszcze zwycistwo dobrego,

ukaranie zego — to jego zadanie, jego przeznaczenie w bi-

storyi. W teni wielkiem porzdkowaniu spraw wiata, sprawa

Polski miejsce znale musi, bo adna nie ma za sob wi-

cej prawa, adna nie jest sprawiedliwsz, adna tak niecnie

zgwacon. Tak zdawa si mówi instynkt wszystkich na-

rodów, nietylko narodów ucinionych; we wszystkich szla-

chetniejsi wygldali, podali, koca tego zego, w jakiem

y musieli, pocztku lepszej epoki, lepszego wiata. My
przed innymi; a ta wiara i nadzieja, któr nas przejmowali

nasi poeci, bya tak zgodna z prawem Boein, tak z niego

wypywajca i do niego si odwoujca, e myln by, za-

wie nas, chyba nie moe

!

I czy si nie zaczyna spenia, czy nie staje si rze-

czywistoci? A có to jest, te poczone francuskie i an-

gielskie floty na morzu Czarnem, te wojska ldujce na jego

wybrzeach, te boje, w których Rosya broni si dzielnie,

mnie, ale zwyciy nie moe? Jeszcze troch, a te sztan-

dary i dziaa i ore pójd z wybrzey dalej, w gb —
i pomszcz , i . .

.

Pokój paryski. Drugi zawód, gorszy, stokro gorszy,

jak ów z r. 18-18. Nie bdzie pomsty, nie bdzie kary,

wszystko zostanie jak byo — a przyszo gdzie? kiedy?

jaka? Skrya si gdzie we mgach — ale znikn, przepa
nie moga. Musi by, i w svvoim czasie musi si przebi

przez nigy i chmury. Tylko — ona nie spadnie jak dojrzay

owoc z drzewa, nie stanie si przez cud. Ona chce i musi

by wypracowan
,
przygotowan , w wytrwaym i cierpli-

wym trudzie; ona nie moe by bez poprzedniego wielkiego,

ogromnego wyrobienia wszelkich si moralnych, rozumowych,

pieninych, wszystkich. Wic wyrabia te siy, przysparza

ich, wiczy je, i w spokoju, w mzkiera posiadaniu siebie

czeka, a Bóg zbiegiem zdarze objawi swoj wol i po-

wie: „Teraz!"

To za podanie i oczekiwanie sprawiedliwoci, ono

nie jest marzeniem, zud, ono si wciela w czyn, staje si
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historycznym faktem. Najpotniejsze w Europie mocarstwo

wysya swoje wojska za Alpy na wyswobodzenie podbitego

narodu z pod obcego panowania, a „sprawa Francyi jest

wszdzie, gdzie jest sprawa suszna i cywilizacyjna" !

W Polsce rozkoszny dreszcz oczekiwania, nadziei, a nie-

znajomo spraw tego wiata, nieznajomo granic moliwo-

ci, i niewiadomo, e i tu sowo nie zawsze staje si cia

em, e nie kade iaso jest prawd, e midzy ideaem

w pojciach czy chciacli a rzeczywistoci w praktyce,

w wykonaniu, jest wielka odlego, jest przepa. Dreszcz

si wzmaga, wstrzsa; wypadki warszawskie z lutego i marca

18(51 r. wydaj si na prawd ideaem wcielonym w rzeczy-

wisto: nie widzi si zrazu pod niemi przygotowanin, nie-

bezpiecznego kierunku i niebezpiecznego zamiaru.

Nie tu miejsce na przypomnienie, kto, kiedy, w czem,

i dlaczego zbdzi: bdzili wszyscy, i przyprawili Polsk
o kiesk, jakiej od rozbiorów nie bya przesza Zniszczy

w niej wszystko, a do jej imienia, a do ostatniego ladu,

ostatniego tchu ycia. Wcieka orgia nienawici tryumfuj-

cej, pewnej e nie ma si czego ?>a: ludzie jej nie prze-

szkodz, a Bóg tak dawno i dugo pozwala na zbrodnie, e
ba si go nie warto. Jeeli jest, to z mocniejszym trzyma.

Tak m\'l wita Rosya, i po)one Prusy.

Tak! Teraz nad Europ tylko Rosya i Prusy; mog ro-

bi co zechc. A co w tej boleci najgorsze, najstraszniejsze,

to, e my Polacy pomoglimy im do tego panowania nad

wiatem, do tej zagady nas ij^araych.

Id dalej na swojej drodze, miae, niepowstrzymane:

Rosya pastwi si nad Polsk i wyrywa j z ziemi z korze-

niami. Prusy niebawem wyrzucaj Austry z Rzeszy nie-

mieckiej i zostaj w niej same. Czy si Europa nie prze-

straszy o siebie? czy pozwoli na powstanie tej nowej potgi

w samym swoim rodku? Nie przestraszy si, pozwoli na

wszystko, i wojna francuska oddaje Prusom nietylko Alza-

cy i Lotaryngi, ale zdaje ca t cz wiata na ich wol
i ask.
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Dla Polski to wyrok mierci. Dwie potgi sprzysigy

si na jej zgub, i w tern zawsze sobie wierne, zgodne

w celu, róne w rodkach, wykonuj ten wyrok wspólnie

wydany. Gdzie ratunek? gdzie punkt oparcia? gdzie i jakie

moliwe wyjcie albo cho cie moliwoci wyjcia? Jaka

przyszo i jakie jej drogi? Nasz od stu lat, od Konfede-

racyi Barskiej, idea wybicia si na wolno, w co si obró-

ci? O powstaniu nie godzi si nam myle, bo nie zwyci-

stweni l)y si skoczyo, ale ostateczn zgub. A wic wy-

trzyma w tem c(» jest, zda na Pana Boga to co kiedy

by moe, a na teraz, na dugo, uzna si pobitymi, podle-

gymi? Stara si tylko ycie w sobie zatrzyma, a jego

warunki po trociu poprawia? O Boe, na to spa z wy-

solioci dawnych nadziei, z wysokoci dawnych a nieprze-

dawnionych praw! A i to nawet, na co si przyda? Opar-

cie w Austryi? Kiedy ona sama oparcia potrzebuje, a nic

przedsiwzi nie clice, nie moe. Do zabezpieczenia ycia

w jednej prowincyi to posuy ; do zabezpieczenia go w na-

rodzie nie moe wystarczy.

Wybi si nie mona; w tem przykuciu do Rosyi zo-

sta musimy. A ona? Czy si kiedy zmieni, czy zechce i czy

potrafi by inn jak jest? Mickiewicz przewidywa i po-

wiedzia, e „on jeden si poprawi i Bóg mu przebaczy" ; ale

na mistyczne widzenia i zachwyty odpowiada rzeczywisto,

dzieje, fjikta, e ani myli, ani chce si poprawi. Tak im'

dobrze w tym strachu, jakim przejmuj drugich ! Nie mog
si sta, nie mog chcie l)y innymi jak s. Chyba, gdyby

Rosya przesza przez wielkie nieszczcie, wielkie upokorze-

nie, moe weszaby w siebie, moe zaczlaliy sdzi sama

siebie, nioeby dosza do opamitania, do poznania e zem
jakie robi, w jakiem yje, sama siebie wewntrz osabia

i rozkada. Tali: to mogo)y kiedy otworzy jakie wrota,

jakie wyjcie — ale kiedy to przyjdzie, czy moe przyj?
Przyszo, i prdzej, i straszniej, ni ktokolwiek móg

przewidzie, ni najzacitsza mciwo mogaby bya marzy:

przyszo nieszczcie, przyszo upokorzenie, tak wielkie, e
ciyba nigdy jeszcze w dziejach wiata nie widziane. Wojna,
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a W tej wojnie pastwo uajwieks/.e na wiecie, pobite prze/>

mae, przez lekcewaone, pobite tak, e w caej dugiej kam-

panii nie odnioso cioel)y na art, clioby w drobnej utarczce,

ani najmniejszego zwycistwa nad tym maym nieprzyjacie-

lem. Zgnilizna przekupstwa, zgnilizna gnunoci i niedbal-

stwa we wszystkiem co do wojny naley; onierz dzielny,

a dowództwo liche, floty zmarnowane, armie pobite, twierdze

poddane, ziemie stracone, dumne panowanie nad Wschodem
i jego morzami up(!korzone, próchno i zgnilizna tych rzdów
i ich zarzdu obnaona i pokazana caemu wiatu w swojej

obrzydliwoci — wikszego upokorzenia, wikszego wstydu,

nie byo chyba nigdy na wiecie.

Na co si przyda? Wywoa chaos mordów i rozbo-

jów w ludzie, chaos liberalnych teoryj w warstwach owie-

conych, chaos bezradnoci w rzdzie - wejcia w siebie nie

wywoa. dz, grób, zamachów bez liku, ale w tym wiel-

kim gwarze nie syszao sie pytania: „Cocie zrobili z Ro-

sy? cocie zrobiy cesarsliic rzdy z jej si, z jej nie-

przebranemi bogactwy, z jej armi i flot, z jej wojskow
saw, z jej — nie godnoci i czci — ale z jej pych, na

któr dzi miejsca niema?" Tak nie zapyta, tego rachunku

nie zada nikt w Rosyi. Gorycz upokorzenia, patryotyczuy

ból, nie pokazay si, ani nie odezway. Czy nie czuj? czy

nadrabiaj miu i udaj e na nich upokorzenie i wstyd

spa nie moe? Jakkolwiek jest, wejcia w siel)ie nie zna.

Odwieczne zepsucie nie moe si w paru latach poprawi : ale

te dotd niema oznak zmiany i poprawy.

Na Polsce za wystpuj oznaki dugoletniego trujcego

wpywu, oznaki zepsucia. Miedzy ubogimi i ciemnymi roz-

bójnictwo w rozmiarach, nie widzianych nigdy i nigdzie; mi-
dzy mylcymi i owieconymi przeczenie Boga, wiary, zwiz-

ków rodzinnych, sumienia, i propaganda takiego •postpu;

deprawacya modziey zamoniejszej przez takie nauki, mo-
dziey uboszej przez socyalizm; zawrót gów i zawrót su-

mie; midzy Litwinami jaka niepojta, niczem nie wy-

tómaczona nienawi Polski. Czy to po rozbioraci rozkad?

Nie, bo jest opór, jest obrona; ale e to s oznaki rozkadu,^
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zakaenia krwi, tego sobie zaprzeczy, iia to oczów zamyka
nie moemy.

Oto, na czem si koczy pó wieku naszych porozbio-

rowych dziejów; oto, co przeyli ci, którzy byli modzi w po-

owie XIX wieku, a starzy przy jego kocu.

Midzy tymi by jeden, wyszy nad innych sil myle-

nia i si czucia. Umys naj rozleg ej szy, jaki si u nas wi-

dziao w tym okresie czasu, obejmujcy zarówno rzeczy po-

lityki i historyi, jak kwesty e nauki i sztuki, w jednych jak

w drugich Ijystry i przenikliwy, zdolny przejrze na wskro

i zgbi, osdzi, fakt czy dzieo, z jego natur, z jego po-

wodami i skutkami; intelligencya tak wietna, tak wielo-

stronna, jak w ogóle nie zdarza si czsto w naszym wie-

cie. Dusza, gorca w mioci, gorca w oburzeniu i pogar-

dzie wszystkiego o ze lub niskie, a wraliwa bardzo, przez

t wraliwo potgujca kade uczucie, kady ból, kady
zawód; moe byaby zdolna taksamo potgowa rado, unie-

sienie, szczcie, ale tych w yciu tego czowieka chyba nie

byo. Zdidno mylenia i zdolno czucia miay sug nie-

zrównanie dzieln i wiern w zdolnoci pisania. Dar wypo-

wiedzenia tego co myla i czu w najwikszej mocy sowa,

mia w stopniu, jakiego nie powstydziby si nawet wielki

poeta: jaki prozaik, choby bardzo wielki, miewa nader rzadko.

We wszystkich wiekach 1 jzykach nieliczni s pisarze tak

wietni: w tym XIX wieku sta w pierwszym rzdzie midzy
najwietniejszymi, nie u nas w Polsce tylko, ale w caej

Europie.

Ta myl, to uczucie, i ten wyjtkowy talent pisarski

szy krok w krok ze spraw Polski, przez wszystkie jej

przejcia i zmiany, przez lat z gór trzydzieci. Pierwszy

raz odezwa si ten gos po r. >848, kiedy Sejm frankfurcki

uchwala wcielenie Wielkopolski do Rzeszy niemieckiej. Po-

tem za drugiego Cesarstwa we Francyi, po wojnie krymskiej

i pokoju paryskim, po wojnie woskiej i obudzonych przez

ni zudzeniach, przez lat cztery upominania do rozumów

i przekona, bagania i zaklcia do mioci ojczyzny, eby
si nie unosi, ale si posiada, i w posiadaniu siebie siy
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wyrabia, czeka. To Wiadomoci Polskie. Nie zday si na

nie, jak przed wiekami nie zday si na nic nawet prorocze

groby Skargi. Klska, pogrom, nieledwie pogrzeb Polski,

a tryumf jej nieprzyjació, rozkoszny i nieubagany. Co mo-

na zrobi, co pomódz, co poradzi? Nic, Ale jedno mona,
to przejrze i odsoni przed wiatem natur tych tryumfów,

wykry ich drogi, wskaza ich skutki. Moe si przyda na

przestrog, na nauk, e powicenie sajycli prowadzi cza-

sem za sob osabienie niocnycli : a jeeli si na nic wicej

nie przyda, to przynajmniej zostanie wiadectwo, pomnik.

Niech potomno, niech liistorya wie, jak to l)ylo i niech

si potomno uczy na tych przykladaci. To Studya dyplo-

matyczne, to Przygotowania do Sadoioy, to polityczna m-
dro, a straszna w swojej bystroci i jasnoci, to sumienie,

niemylne i nieubagane w swojej sprawiedliwoci i prawdzie.

I to nie zdao si na nic. Wojna francusl^a, a po niej ju
adnej tamy, adnego hamulca, adnej rady: panowanie Prus

nad t czci wiata zostaje faktem, na czas jak dugi, to

tylko Bóg jeden wie.

Wtedy ju tylko jeden gos, ostatni, w sprawach poli-

tycznych Polski i Europy — mowa w Sejmie lwowskim, mowa
w delegacyach austryackich, a zreszt milczenie. Pisa? Po

co? Wskazywa l)dy, które si ju naprawi nie dadz?
urga zwycionym i nieszczliwym? Czy rozpacza i roz

pacz odbiera ludziom odwag do ycia? Czy wmawia
w nich pociech i nadziej, ^iedy jej dojrze nie mona?
Jedno bez celu i poytku, drugie szkodliwe. Wic có mó-

wi, co pisa? Nic. Milcze. Od pogromu Francyi Klaczko

wystpi jeszcze z caym popdem i zapaem, l^iedy po woj-

nie Rosyi z Turcy chcia pokaza w Dioóch kanclerzach,

jak Bismarck wyprowadzi w pole rosyjskiego kanclerza

i Rosy. Les 6volutions du Prohleme Oriental (r. 1878), rzut

oka na history kwestyi wschodniej, od wojen Persów i Gre-

ków do wojny Rosyi z Turcy, to ostatnie jego pr;ice poli-

tycznej treci.

Ale ta rola pisarza politycznego , to dopiero jedna

strona, dopiero poowa jego zawodu. Jest druga, krytyczna,
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literacka, cywilizacyjna. Ten umys szczególny obejmowa

i przenika! zarówno sprawy poliryczue, jak kwestye sztuki

i literatury. W pierwszej modoci, w latach nauki, v,Mdzia

zapewne przed sob zawód uczonego; pochon i zgbi
ogromny zasób wiedzy, ogronni ilo dzie najznakomit-

szych — historycznych gównie i krytycznych. Filozofia czysta

zostawiaa go raczej obojtnym: ale cala literatura wiata od

Greków po dzie dzisiejszy, ale wszystko, co o niej byo m-
drze pisanein, ale historya sztuki, to go nci, to jego przed-

miot, to jego zapa, to jego passy a. Ma zmys krytyczny

najostrzejszy, najsubtelniejszy jak by moe — ma zmys
podziwu, zachwytu, uniesienia, najgortszy ale i najtrafniej-

szy. Nikt janiej i pewniej od nie^o nie dojrzy i nie wskae,

co w dziele którem sabe czy ze i dlaczego ze; nikt nie

zachwyci si jak on, nikt tak uie rozkocha si w tem co

wielkie i pikne, i nikt lepiej od niego nie wytómaczy, nie

da zrozumie tych piknoci. Ten rodzaj prac ma dugo za

swoje waciwe pole: zagbia si w Dantem i w Homerze,

w Szekspirze i w poetach polskich, sposobi si do pisania

o nich wszystkich, myli e im powici osobne ksiki,

dziea. Z tych na)ytych wiadomoci, z tyci od dziecistwa

odebranych wrae, skadaj si w jego umyle nieprzebrane

pokady znajomoci, wiedzy, sdów. Ich opiki, icli zdawkowa

moneta niejako, to rozprawy i artykuy literackie, w polskim

i francuskim jzyku, z pierwszych lat jego pobytu w Paryu.

Niektóre ju wspaniae, wszystkie, rzec mona, wietne. Ale

nastaje potrzeba pisania o rzeczach polskich, dla P(daków,

poczyna si wydawnictwo Wiadomoci Polskich, a w nich

jak na politycznem, tak na tem krytycznem polu, rozum, ta-

lent i styl IClaczki janiej dopiero caym swoim blaskiem.

Koron tych lat i prac, i ich zakoczeniem, jest Poeta Bez-

imienny. Napisany po francusku, bo chodzio o to, by Fran-

cuzom da wyobraenie o polskiej poezyi i o Krasiskim,

jest podstaw wszystkiego, co si odtd o nim pisao, jest

jego pierwszem zupenem a dotd nieprzewyszonem wytó-

maczeniem.
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Zaraz potem rok 18G3: uie czas myle o jjoezyi. o sztuce.

Klski i boleci spadaj jak grad. Duo lat przeszo, zanim

czowiek móg oderwa myl od tycti cierpie. Ale kiedy

ochou troch, zaczy pomau dobywa si na wierzch da-

wne marzenia czy zamiary, dawne umiowane przedmioty

rozmyla i bada. W r. 1879 wyszy Wie-czory Florenckie

fCauseries FlorentiiiesJ^ czyli studya o Dantem. I znowu du-

gie lata milczenia, nie prónowania, w cigu których skada

si zwolna plan wielkiego dziea. Papie.stioo i Odrodzenie

:

wielkoci i winy tej epoki, któr sztuka i cywilizacya dotd
nazywa Wiekiem Zotym. Na pocztelv pójdzie Juliusz II na

tle historycznych wypadków, w otoczeniu mistrzów i geniu-

szów sztuki, z wielkiemi dumnenii planami w gowie, z si
wielk, ale sil wieckiego czowieka, w duszy. Drugi tom,

to bdzie Leon X, dalszy cig tego samego Odrodzenia i tego

samego Papiestwa, tylko ju mikszy, ju pierwiastków siy

i wielkoci mniej. Tom trzeci, zakoczenie, to bdzie Kle-

mens VII i zdobycie Rzymu przez hiszpaskie odactwo,

Sacco di Roma, jako kara za zewieczczenie papiestwa. Taki

by plan: dojrzewa i wykonywa si przez lata. Wreszcie

wyszed z pod prasy Juliusz II, w r. 1898, ale wyszed wa-

nie kiedy Klaczko od kilku dni by ju zoony t chorob,

z której wicej nie powsta. Leon X, jak on mówi, by pra-

wie skoczony, prawie gotowy, ale go spali. Istotnie po jego

mierci nie znalazo si ani ladu.

Potem ju om lat choroby. Ciao bezwadne, umys
i serce yjce, zdolne zawsze czu i cierpie — i koniec.

Oto w streszczeniu zarys ycia i dzie Klaczki. Teraz

trzeba ten zarys wypeni.

St. rarnoio-tki : Julian Klai-zku.



II.

Wilno Pierwsze lata. Wiersze. Na^j^any i ijocliway. Uniwersytet

w Królewcu. Nauki i profesorowie. Straty majtkowe. Egzatuina do-

ktorskie. Wyjazd do Heidelberga. Wspópracownictwo w Deutsche

Zeitung. Zajcie z Zygmuntem Krasiskim. Rok 1848. Klaczko w Wiel-

kopolsce. Stosunek z Janem Komianem. Prawdopodobny pocztek

nawrócenia. Dic deuf.schen Hefjemnnem.

Urodzi si Klaczko w Wilnie, 6 listopada 1825 r., z ro-

dziców ydów. Ojciec by kupcem (sukna, jeeli dobrze

wiemy), dom, przy ulicy Niemieckiej, by dostatni. Urzdze-

nie jego wygodne i staranne ; syn uczy si w domu, zna,

e rodzice mogli oy na jego wychowanie. Mia lat trzy-

nacie, kiedy zrobio si gono okoo jego imienia. Napisa

i wydrukowa wiersz do matki, na rocznic swego urodzenia;

tytu: Piericsza ofiara. Jedni podziwiali przedwczesny niezwy-

ky talent, unosili si nad cudownem dzieckiem, inni nie chcieli

wierzy, iby w tym wieku mona tak dobrze jiisa. Chop-

czyna sta si sawnym w Wilnie, a nawet daleko po za

Wilnem, skoro Witwicki donosi Bohdanowi Zaleskiemu o tym

nowym poecie (w r. 1841). Sawa drogo okupiona, rycho

zaprawiona gorycz. Skimborowicz, redaktor (irazety Poran-

nej w Warszawie, zgani ów wiersz niemiosiernie i niesu-

sznie. Mody autor mia wprawdzie satysfakcy: wzi go

w obron X. Jucewcz w Tygodnika Petersburskim , X. Mo-

szyski w Bibliologii Wileskiej ; ta obrona przedostaa si
do Kuryera Warszawskiego, do Przyjaciela Lfidu w Lesznie,

do Rozmaitoci lwowskich. Ale cho bardzo pochwalne,

z wielk synipaty pisane, artykuy te nie pocieszyy bie-

dnego chopca. Gboko utkwia mu w sercu krytyka — i zro-

dzia gorycz. Zna mio wasna musiaa w nim by bar-
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dzo silna, bo w wierszu Poegnanie bierze rozbrat z poezy,

któr miuje i wielbi, a musi si jej wyrzec, zoy lutni

i wieniec o którym marzy, a w którym znalaz tylko cier-

nie. Jednak pomimo poegnania nie rozstaje si z poezy.

Jest wiersz na mier siostry, jest kilka sonetów wydanych

przez X. Jacewicza w czasopimie Linksmine, jest w planie

wikszy poemat Powód, i jest Izraelita na (jruzacJi Pale-

styny, pisany i drukowany w r. 1841. Mody Izraelita wspo-

mina dawn wietno, marzyby o jej odyciu, ale w nic

nie wierzy i w tem rozpaczliweni rozmylaniu umiera.

Jakie s te wiersze? Zadziwiajce istotnie na trzyna-

sto- i pitnastoletniego chopca. Na Micdewiczu wyrobione,

nie bez zwrotów silnych i jdrnych (nie bez sabszych take),

nie pozwalaj zaprzeczy, iby w autorze nie byo talentu.

Ale jaki jego stopie? Klaczko, ju w ostatniej chorobie,

mówi, e gdyby kiedy robio si wydanie jego dzie, eby
bro Boe nie drukowa wierszy, e tego stanowczo zabra-

nia. Widocznie uwaa je za niegodne siebie. Mia zapewne

suszno. W porównaniu z jego proz wiersze wydaj si

raczej zwyke, takie jak niejeden inny móg napisa. Moe
byo z nim tak jak z ksidzem Kajsiewiczem, który si mia
za poet kiedy wydawa swoje Sonety, a stworzony by na

wielkiego mówc , wielkiego pisarza. Klaczko podobnie

:

w prozie nie mia w tym wieku wyszych od siebie, w poe-

zyi byby zosta w drugim lub trzecim rzdzie, w szeregu,

midzy wieloma innymi. Musia to sam czu chyba, skoro

po pitnastym roku ycia nigdy ju wierszy nie pisa.

Mody poeta, mody Zydek poeta polski, by przedmiotem

ciekawoci; nie jeden chcia go widzie i sysze. X. Jucewicz

opisuje go jako chopca drobnego, delikatnych rysów, adnego,

w oczach wiele wyrazu. Czyta swoje wiersze chtnie, ale

skromnie, bez zarozumiaoci. O literaturze polskiej i obcej,

wiedzia dziwnie wiele, a z gorcym zapaem mówi o wy-
szoci poezyi polskiej nad fraucusl?; *). Mówi po polsku dobrze.

^) Ustpy z tych wierszy, jalc i wiadomoci o Klaczce za-

pisane przez tych, co go w tych latach widzieli, w F.

Ho e sicie a Jiilian Klaczko. Rys iycia i 'prac.

2*
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poprawnie, bez akcentu. X. Moszyski, rektor Pijarów w Lii-

bieszowie, unosi si nad maym Klaczk jak nad fenomenal-

neui zjawiskiem. Biskup Krasiski mówi w swoich Wspoiu-

nieniacli, e rozmawia z tym cliopczykiem o literaturze, i sy-

sza od niego sdy tak bystre, tak wytrawne, e na dojrza-

ego byyby jeszcze bardzo dobre. Przypuszcza, e gdyby nie

zoliwa krytyka Skimborowicza, która go zmrozia, mody
Klaczko byby si rozwin na wielkiego poet Jeden szczegó

ciekawy, a dowodzcy niemaej ufnoci w siebie. W rozmo-

wie Klaczko zarzuca Kraszewskiemu, e w Witolorandzie nie

umia skorzysta z piknego materyau, jaki tkwi w litew-

skiej historyi i mitologii. X. Krasiski przyznawa, e Kra-

szewski tego nie zrobi, ale pyta, kto potrafi, lito zrobi?

„Ja!" — odpowiedzia Klaczko. Widocznie nie by si jeszcze

zupenie Avyrzek poezyi ').

Majc lat siedmnacie, w r. 1842, wyjecha na uniwer-

sytet do Królewca. Wyjeda jako modzieniec nad wiek

rozwinity, o wyjtkowej zdolnoci, o wielkiem zamiowaniu

nauki, a widzia przed sob prawdopodobnie przyszo uczo-

nego; wyjeda po to, eby si ksztaci, uczy. Czego si
uczy? Po jego mierci znalazy si dwa stare indexy, do
podarte i wytarte, ale mona z nich wyczyta wykady i pro-

fesorów. Pierwsze pórocze: „Von Michaeli 1842 bis Ostern

1848", ostatnie: „Von Michaeli 1846 bis Ostern 1847". Wy-
kady, to przez wszystlde pórocza nieodmiennie historyczne

Schuberta (z rónych epok) i jego historyczne seminaryum.

Literatura staroytna Lobecka zawsze, bez przerwy. Wykady
historyczne Drumanna i Voigta, czsto, ale nie zawsze. Fi-

lozofia Rosenkrantza w trzech póroczach. Historya sztuki

(róne okresy) Hagena w dwóch. Literatura niemiecka tylko

w jednem. Na kocu kadego pórocza kady z tych profeso-

') Po wielu latach, kiedy wygnany Biskup wileski osiad
w Krakowie, piszcemu te sowa byo dauera zaprowa-
dzi do niego Klaczk i widzie, jak si serdecznie wi-

tali, jak rzewnie wspominali swoje wileskie czasy i swoj
ówczesn znajomo. Pakali oba, a Klaczko, zawsze a-
twy do paczu, rozszlocha si jak dziecko.
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rów wiadczy w rwagach, i.e pilno bya rorzilglich, albo

ausgezeichnet, albo rUlimlichst, a Antheil w seminaryach ihii-

tig und ergichigst. Po skoczonych e/terech latach pisze w tych

Uioagach Hag'en jako dziekan co nastpuje: „Der Fleiss des

Herrn Stndierenden Klaczko, im Besuch der Yorlesungen und

in seinem Privatstndiiini, ist bekannt. Ausserdem hat aiich

Herr Professor Schubert, von dem der Besuch des histori-

schen Semiuars wegen seiner Reise noch nicht besstllttigt

wurde, vor seiner Abreise dem Herrn Klaczko das gitnstigste

Zeug-niss ertheilt".

Przez te cztery lata, spdzone w Królewcu, ze staem

pi>stanowienieni uczenia si, z gorcym zapaem i pragnie-

niem nauki, modzieniec niezwykle zdolny wyszed na praw-

dziwie uczonego. Profesorowie zawiadczaj jego rzadk pil-

no, ale oprócz wykadów i seminaryów, ile on musia uczy
si sam, ile czyta! Z zamiowaniem namitnem, a z poj-

ciem niezmiernie szybkiem i bystrem, musia czyta bez

miary. Co? domyla si mona, e to, co w ówczesnych

Niemczech uchodzio za najznakomitsze na pola historyi, kry-

tyki literackiej, i historyi sztuki. Znajomo dziejów, znajo-

mo literatur, znajomo Homera i Greków, Szekspira i poe-

tów ery chrzeciaskiej, z pewnoci w tych latach zoya
w jeg-o umyle ten zasób wiedzy i sdu, który podziwiamy

w jeg"o pismach. Ale coby by czyta ze szczególnem upo-

dobaniem, który z pisarzy t)yby mu imponowa wicej nad

innych ? nie umiem powiedzie. Nazwisko Grimma syszaem

wiele razy wspominane ze szczególnem uszanowaniem. O jego

niesycianej pamici opowiadaj si rzeczy, którym doprawdy

wierzy jest trudno. Ze umia na pami ca Iliad, to

bardzo dziwne, jednak jeszcze moliwe; ale ca Bibli,

w tekcie hebrajskim? To ju ciyba legenda, to zdaje si

przechodzi moliwe granice ludzkiej pamici. Ze po hebraj-

sku umia i czyta, to chyba zupenie pewne. T nauk
móg pobiera ju w domu ojca, a midzy jego ksiliarai

bya Biblia, hebrajska, z rónemi na marginesach dopisanerai

adnotacyami.
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Czy ua wakacye jedzi do rodziców do Wilna? O tem

niema adnego ladu. Jest za to lad, e tych rodziców,

a przez to jego, dotkno nieszczcie, niepowodzenie majt-

kowe. P. Hoesick mieci je w r. 1846, ale powodów i roz-

miarów jego nie podbije, ani on, ani nikt inny. Dom, za

jego dziecistwa zamony, podupad tak, e ojciec nie móg
synowi posya na utrzymanie, a syn ostatni rok uniwersytetu

przeby w biedzie. Prof. Schubert, zdajc spraw wydziaowi

filozoficznemu z podania Klaczki o dopuszczenie do egzami-

nów doktorskich, pisze co nastpuje: „In den ersten Jahreii

besass er die Mittel zu den Studien, seit einem Jahre ist sein

Vater verarmt, und auf die kiimmerlichste Weise hat er sich

behelfen miissen, un) seine Studien rastlos fortsetzen zu kdn-

nen. Ich bitte angelegentlichst fiir ihn urn die Erlassung der

Promotionsgebiihren" ').

Ale w tem samem sprawozdaniu jest co wicej. Stu-

dent Klaczko mia do r. 1846 paszport. Teraz nie moe go

odnowi. Wadzom uniwersyteckim udao si zatrzyma go

dotd w Królewcu, ale teraz musi on spiesznie (eilig) wy-

jeda. Jakie powody, dlaczego nie moe odnowi paszportu?

dlaczego musi wyjeda, i to spiesznie? Czy go poli-

cya rosyjska rel^Iamuje z powodu tego braku paszportu, a pru-

ska gotowa go wyda, od czego j dotd proby profesorów

wstrzymay? Takby si zdawao, tak si mona domyla,
ale bliszego wytómaczenia, zatem i pewnoci, znale nie

mona. W skutku wszake tego koniecznego popiectiu, prosi

prof. Schul)ert, eby wydzia filozoficzny naznaczy promocy
doktorsk na dzie 21 marca 1847 r., a poniewa kandydat

nie mia czasu wykoczy zamierzonej rozprawy inaugura-

cyjnej, eby za tak przyjta bya jego praca seminaryjna:

De Rebus Franco- Gallicis sctecnli XV. Na tem sprawozdaniu

nastpujcy dopisek: „Herr Klaczko ist auch mir ais einer der

ausgezeichnetsten unter den hiesigen Studierenden bekannt,.

und ich kann Herrn Geheimrath Schubert fiir diese Yerwen-

*) F. Hoesick: Julian Klaczko, str. 38.
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dung- nur danken: Druniann — Voigt — Lobeck — Lehrs —
lloscDkrantz".

Trzeba przyzna, e ci profesorowie postpuj piknie
wzi^ldeiu kandydata. Nietylko za uwolnili go od gównych
kosztów doktoratu, ale uboczne, dodatkowe pokryli, zrzeka-

jc si kw^oty, jaka na kadego z nich za ten egzamin przy-

pa iniala.

Proniocya odbya sic istotnie 27 marca 1847 r.

W pidziesit lat póniej, kiedy sam moe o tej da-

cie nie myla, odebra Klaczko z uniwersytetu królewiec-

kiego drugi honorowy dyplom doktorski, na jubileusz pier-

wszego. Znowu znak pewny a pikny pamici, jak ten

ucze w swoim uniwersytecie zostawi, i czci, jak w nim

póniejszemi swojemi dzieami zdoby.

Wyjeda wic nie taki, jak przyjecha. Wyjeda zu-

boay, biedny, prawdopodobnie zbohty tym przeciw^nyra lo-

sem, dla rodziców wicej ni dla siebie. Ale wyjeda zbo-

gacony na wiedzy, uznany przez tych którzy go poznali za

znakomitego nauk i talentem — niewtpliwie ufny w sie-

bie, pewien swojej siy i pragncy wiczy j, rozwija,

zdobywa jej coraz wicej. Chce si uczy dalej, chce si

wzbi wyej ze stopnia na którym stan.

Ale prócz tego, czy nie zasza w nim jeszcze jaka

zmiana? Domys to, a nawet raczej tylko pytanie, ale pyta-

nie, czy nie tu w K^rólewcu pocz si w jego duszy teu

zwrot, który si skoczy chrztem? Modzieniec, tak wyjt-

kowo rozumny, a przytera wyjtkowo szlachetny take, mu-

sia w tych latach rozkwitu obraca w gowie kwestye i za-

gadnienia nie naukowe tylko, ale kwestye ycia, kwestye

sumienia i duszy. Musia rozmyla o czowieku - i o Bogu.

Co jest prawd o jednym, i o drugim? Gdzie ta prawda?

Czy w judaizmie, jak go w domu uczono, czy moe...? Co

musi cierj)ie, jak musi wtpi, jak musi z sob waczy
czowiek, co raz postawi sobie to pytanie, to tylko taki

mógby powiedzie; kto sam tego dowiadczy. Ale pytanie

to, kiedy raz si zjawio, raz stano, ju znikn i zapom-

nie si nie daje. Czowiel^ z natury szlachetny, czowiek
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szczery w uczuciu i sumieniu, czowiek miujcy prawd we

wszystliiem, nie moe by obojtnym na prawd reig-ijn,

musi jej pragn, musi jej szul^a. Dwoma laty póniej znajd

si w istach Kaczl<i sowa, wsl^azujce, e on te walili

przebywa, jeeli icb jeszcze stanowczo nie przeby i nie

rozstrzygn. W najtajniejsze tajemnice jego duszy, Ictórych

sam nigdy nie odsoni, nie mam moe prawa si wdawa.
Ale znajc, jak znamy AYSzyscy, fakt jego nawrócenia, przy-

puszczam, domy.lam si, e proces tego nawrócenia rozpo-

cz si w Królewcu.

Pojecha do Heidelberga, ncony oczywicie saw
Gervinusa, a niewtpliwie opatrzony w listy polecajce, go-

rco polecajce, od królewieckich i)rofesorów. Bez takich, czy

Gervinu.s byby przypuci obcego, zupenie nieznanego mo-

dzieca do wspó|)racownictwa w wydawanej przez siebie

Deutsche Zeituny'^ Zapewne nie. Wspópracownictwo to za
zaczo si zaraz od powstania gazety, od lipca 1847 r., a
do wyjazdu Kaczki w r. 1848. Artykuy nie byy podpisane,

ile byy atwe do poznania po styu Klaczki i po treci, bo

jak on sam mówi, uikt prócz niego o Polsce i o Rosyi

w Deutsche Zeitung nie pisa. P. I^. Hoesick zada sobie prac

wyszukania tych artykuów i podaje ich spis '). Nie znajc

ich, poprzestaj na przytoczeniu z ksiki p. Hoesicka caego

tego ustpu.

,.Pisane pod ogóln rubryk, zatytuowan: Rassland und

Polen, byy to przewanie wiadomoci polityczne o stosun-

kach polsko-rosyjskich, stosunkach smutnych, a o których

Europa wiedziaa za mao. Ivlaczko, podejmujc si prowa-

dzenia tej rubryki, postanowi informowa wiat cywilizo-

wany europejski, co si dzieje w Polsce i na Litwie pod pa-

nowaniem Mikoaja I. e z podobnego zadania, w niczem nie

krpowany przez Gervinusa, wywizywa si znakomicie, e
jego artykuy — rzadko kiedy dusze ponad sto wierszy -

prawdziwie po juwenalow.sku maloway dol narodu pol-

') F. Hoesick: Julif.m KlacJ.o, str. 40 — 46.
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skieg'0 pod jarzmem caratu, nadmienia zbyteczna. Przejty

{)oezy Mickiewicza, a zwaszcza Trzeci Czci Dzladóio

i „ustpem" o Petersburgu, mody publicysta polski, gdy

mu przyszo na szpaltach niemieckiego czasopisma „walczy

za prawa i interesy sweg-o narodu" , nie ucieka si do dy-

plomatycznych obsonek, ale nazywa rzeczy po imieniu, bro-

nic pokrzywdzonych i ciemiony cli, pitnujc krzywdzcych
i ciemiycieli. Z artykuów tych, pomieszczanych w rubryce

Russland und Polen, naley wymieni nastpujce: Krank-

hei des aren, Die Apfelsine, Fnrst Dolgoruki, Verbot des

Panslavis7niis in Russland, DemboioskI, Russische Gnade,

Der Panslavismus und Nzetouskt, Ustrialoff, Ein grosser

kaukasisclter Feldzug steht hevor, Bauernaufstand in Wi-

tebsk, Naue Untersuchungtiu, Ptunderungen in Litthauen, Sek-

teii in der russischen KircJie, Die russische Westbahn und

die prensische Ostbahn, Ueber die Abdanknngs- und andere

GerucJite, Neue Schrift von Libelt, Wilnsche und Hoffnun-

gen, Das neue Strafgesetzbuch, Junglinge in die Militdran-

stalten loeggefuhrt, Linde, Entschiedenus Unglilck der rtissi-

achen Spraclie, Gnade und Ungnade, Die Brennereien, Die

militdrpflichtigen Kilnstler, Zelin Polen die Ruckkehr ins

Yaerland gestattet, Die Erlassa des Kalischer BiscJiofs, De-

gradirungen, Anioesenheit des Kaisers und russischer Gros-

sen (in Warschau), Geschenk an den, Fursten Stattlialter

,

Fnuerbrunst in Si^yibirsk, BescJmldignngen gegen Polen, Wei-

tere Kttndthuungen des Knlischer Biscliofs, Die Krakauer

Gefangenen, Rnssifizirung , Polenrerfolgung in Kostroma,

Eine Flugsschrift der Centralisation, Rnssischa Ansicht ron

toissenschaftliclier Bildung, Etn Possenspid, Einjinss der je-

tzigen Beicegung auf die russische Regiernng, Journalisti-

scher Tagesbefehl ilber die Pariser Revolutio)), Emisscire.

Prócz pomienionych artykuów i wielu innych drobniejszych,

ujtych ogóln rubryk polityczn Russland und Polen, po-

mieszcza Klaczko w Deutsche Zeitwig cay szereg obszer-

niejszych prac literacko-poitycznych o stosunkach polsko-

rosyjsdcli lub posko emigracyjnych. Do takich naleay n. p.

wstpne uwagi od redakcyi — Einleitende Bemerknngen —
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poprzedzajce szereg" korespondencyj z Berlina, zdajcych

spraw ze synnego procesu winiów politycznych polskich

z Mierosawskim na czele, korespondencyj, które pod ogól-

nym tytuem Der Polenprocess, przez pewien okres czasu,

mianowicie przez cay czas trwania tego sensacyjnego pro-

cesu, wysuwane byy w DtiiUche Zeitung na czoo numeru.

Nadto drukowao pismo Gervinusa w cigu 1<S48 r. kilka

zasadniczych artykuów w kwesty i polskiej, jak n. p. arty-

ku p. t. Die polnische Frage, wywoany znanym listem mar-

grabiego Wielopolskiego: Lettre d^iin gentil]i07nme 'polonais

sur les massficres de Galicie adressee an Prince de Metter

nich. W dodatku do Deutsche Zeitung do Nr. 178 z dnia

25 grudnia 1847 r. pojawi si obszerniejszy artyku p. t,

Aktenstiicke iiher Polen, informujcy czytelników niemieckich

z zawartoci wydanych wtedy w Paryu dokumentów z ar-

chiwum W. Ks. Konstantego p. t. Le Grand-Duc Constan-

tin a Varsovie j)&'tdant le Congies de Vienne ; cinq pieces

ofjicielles, jnsiia present inedites, puhliees j^ar un memhre

de la derniere Diet polonaise. Artyku ten pozostaje w ci-

sym zwizku z innym, z którego czytelnicy Deutsche Zei-

tung zapoznali si z treci ksiki Turgeniewa: La Russie

et les Russes. Ale najpowaniejsz i najobszerniejsz ze

wszystliich prac o Polsce, drukowanych w Deutsche Zeitung,.

bya monogratia historyczuo-polityczna, ukazujca si poje-

dynczemi rozdziaami w cigu caego drugiego pórocza 1847r.^

zatytuowana: Die polnische Verschcorung. W monografii

tej, znakomicie napisanej, zawiera si c;ila historya polska

od r. 1815 a do r. 1847, a wic historya Królestwa Kon-

gresowego, rewolucyi listopadowej, a wreszcie emigracyi.

Pierwszy z tej seryi artykuów, t. j. pierwszy rozdzia mo-

nografii o „sprzysieniu polskiem", wydrukowany 18 sier-

pnia, nosi tytu: Das Konstitutionelle Ko nigi-eich Polen nnd
die Revolution von J831. Rozdzia drugi i trzeci, wydruko-

wany w Nr. 55 i 56 z dnia 24 i 25 sierpnia, nosi tytu:

Die polnische Emigratio)i und die Demokratische Geselschaft.

Dnia 16 wrzenia ukaza si rozdzia czwarty p. t. Die De-

mokratisclie Gesellschaft, z dokoczeniem w numerze nast-
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puym. z kolei w numerach z dnia 1, 2 i 3 listopada, tu-

dzie w numerach z dnia 2, 4 i 5 grudnia, wyszed rozdzia

pity rzeczonej pracy p. t. Erste Phase der Demokratie

:

Die Propaganda. Studyun) to, cig-Je p. t. Din polnische

Yerschicorung, wychodzio Je.szcze w styczniu i w lutym

1848 r., w styczniu w Nr. 14, 15, 16 i 18 p. t. Die Gemas-

sigten in Poleu, w lutym za w Nr. 54, 55, 57, 5S i 59,

jako Zioeite Phase der Demokratie: Die Yersclnooruncj.

Wszystkie te prace — jak to dzi stwierdza sam Klaczko —
byy jego pióra, bo j)rócz niego nikt w Deutsche Zeitnng

nie pisywa o sprawach polskich. Nadmieni wypada , i
w niektórych z pomienionych prac, a zwaszcza w artyku-

ach o sprzysieuiu polskiem, wystpuje I^laczko nietylko

jako wielbiciel Mochnackiego i demokratów emigracyjnych,

ale i jako czciciel Mierosawskiego. Dziwi si temu trudno.

Wtedy Mierosawski naprawd zdawa si )y otoczonym

aureol bohaterstwa. Niepodobna wymaga od dwudziesto-

dwuletniego Klaczki, eby ju wtedy z krytycyzmem Kate-

chizmu nierycerskiego sdzi dziaalno Mierosawskiego.

A zreszt inn bya ri)la Mierosawskiego w r. 1848, a inn
w dziesi lat póniej!"...

Z tego pobytu w Heidelbergu jeden szczegó, do zaj-

mujcy. Zygmunt Krasiski bawi w Baden-Baden ; nic prost-

szego, jak e mody Klaczko pragn i ciekawy by go pozna.

Napisa tedy list, w którym wyrazi to swoje pragnienie, py-

ta czy moe do Badenu przyjecha, a uprzedza z góry, e
jest ydem. Krasiski, ze swoim do przesady posunitym

zwyczajem ukrywania si, a dopiero wobec czowieka o któ-

rym pierwszy raz w yciu sysza, odpisa, e to pomyka,

e jest chyba wzity za kogo innego, bo nigdy adnych

wierszy nie pisa. Co si za tycze ydów, to ma ich za

plemi najbardziej arystokratyczne na wiecie, plemi, które

wydao proroków i bohaterów, jak Maehabeusze. Odmow t
wzi Klaczko gboko do serca, by ni uraony, a jakie jej

dalsze skutki i dalsze z Krasiskim stosunki, to si w swoim

czasie, niebawem, pokae.
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Rok 1848! Rewolucja w Paryu, w Wiedniu, rewolu-

cya w Berlinie. „Witaj jutrzenko swobody, za tob zbawie-

nia soce!" Bdzie koniec wszystkim niegodziwociom, po-

cztek wo'noci, sprawiedliwoci, lepszego, boskiego porzdku

rzeczy. Tak marzy wielka cz Europy, tak marzy nasz

wiat polski. Król pruski, kaniajcy si wypuszczonym z wi-
zienia Polakom, formacya jakiego zawizku polskiego woj-

ska pozwolona, zachcana, z Berlina — to chyba jaki cudo-

wny zwrot w dziejach, chyba sam Bóg daje natchnienie i kie-

runek !

Klaczko, w rozmowie z p. F. Hoesickiem z r. 1897, tak

opisywa swoje wraenia i swoje postanowienia ')

:

„Siedziaem w redakcyi, gdy nagle przychodzi depesza,

depesza z Poznania! Notabene depesze byy wtedy wielk

rzadkoci. Wraenie! Có dopiero, gdymy przeczytali wia-

domo, któr nam przynosia ta depesza. Rewolucya w Po-

znaskiem! Donoszono nam, e si formuje komitet rewolu-

cyjny, e si zakadaj obozy w polach, e si formuj od-

dziay kosynierów. Czasy l^yly takie, e, pamitam, nawet

nie poszedem do domu na obiad, tylko poegnawszy si
z Gervinusem, który mi powstrzymywa i hamowa, wprost

z redakcyi Dentsche Zeitung pojechaem na kolej. Tak, jak

staem! Pamitam, e mi Hahn, jeden z kolegów redakcyj-

nych, a póniejszy minister badeski, przesa póniej z Hei-

delberga moje rzeczy do Poznania. Pojechaem wprost do

Berlina. Tam przyczyem si do t. zw. legii akademickiej,

z któr po kilku dniach udaem si do Poznania"...

„Pojechaem do Berlina, z Berlina do Poznania". Oto,

jak opowiada co tam zasta i widzia -)

:

„Zaraz pierwszego dnia po przybyciu do Poznania wpro-

wadzony zostaem na posiedzenie Komitetu rewolucyjnego.

Przedstawiony jego czonkom, poniewa byem znany jako

^) F. Hoesick: Julian Klaczko, str. 47.

2) F. Hoesick: Juliai) Klaczko, str. 48 — 51.
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wspópracownik Deutsche Zeitnny, zaraz zostaem zaszczy-

cony jednogon uchwa, aebym redagowa po niemiec^u

pisma od liomitetu do rzdu. Rzecz ciarakterystyczna, e ci

sami Poznaiiczanie, którzy si tak skaryli na germanizacye,

musieli woa ranie, Litwina, elwm im po niemiecku pisa

!

A i to byo niemniej charakterystyczne, e na takiem posie-

dzeniu, na którem zasiadali sami ludzie powani wiekiem,

przewanie oficerowie z r. 1831, dopuszczono takiego jak ja

wówczas modzika, em glos zabiera na równi z nimi.

A przecie w tym komitecie zasiada sam kwiat spoecze-

stwa!... By arcybiskup Przyuski, by nawet sam Miero-

sawski, by Potworowski, oficer z r. 1831, by Libelt, by
Stefaski! Ten ostatni by ksigarzem w Poznaniu. wietny

typ! witobliwy demagog, czowiek, który pobono cudo-

wnie umia czy z demagogi: wydawa Zote Otarzyki^

które mu si doskonale opacay, i warcholi. Ale zaczo
si posiedzenie. Libelt, jako prezydujcy, odczyta odezw
do narodu, napisan stylem napuszonym i patetycznym, a któ-

rej treci byo, pamitam, e idziemy na mier, a idziemy

bez nadziei zwycistwa, byle tylko krew przela za ojczy-

zn . . . Gdy skoczy czyta, Potworowski wzruszony — albo-

wiem by dziwnie sl^^ory do ez -- zacz woa, zanoszc si

od paczu: „Na mio Pana Boga! Na co tych biednych

chopów, którzy nie maj nic wicej, prócz kos, wydawa
na rze niechybn? Obiecywalimy im, i bdzie Polska,

zwodzilimy ich, a teraz przyjdzie jeden szrapnel, wpadnie

pomidzy bezbronnych, a co si bdzie dziao wówczas, o tem

najlepiej wiem ja, co bywaem w bitwach"... Tego samego

zdania, co on, by i arcybiskup Przyuski, który si take

rozpaka przy tej sposobnoci, i kilku innych. Na to Libelt:

„To jest nasz testament. Zgin musimy, albowiem tego wy-

maga honor ora polskiego". A Potworowski na to: „Jeeli

mamy zgin, my, to lepiej urzdmy rewolucy w Pozna-

niu, barykady! Padnie nas kilkunastu dla honoru, ale po co

gubi tych cliopów, co stoj w obozie?. .
." Wtem otworzyy

si drzwi i jeden z czonków komitetu, ju nie pamitam

który, wprowadzi jakiego smagego bruneta o delikatnych
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rysach, o wyschej, niadej twarzy, z suchotiiiczemi rumie-

cami na zapadych policzkach, i zamiast przedstawi go zgro-

madzonym, zacz po kolei przedstawia ich jemu. W kocu
dopiero, gdy ju zdy przedstawi nas w^szystkich, doda

gono, wskazujc na rk: „Sowacki, poeta". Na nas je-

dnak, przypominam sobie, nie zrobio to nadzwyczajnego

wraenia, bo primo zbyt bylimy zaabsorbowani dj^skusy,

a secundo imi Sowacliiego, cho znane, nie byo tak gone
w owych czasach, jak Mickiewicza, lub choby Krasiskiego,

Wszelako wytoczono pr/ed nowoprzybyym ca spraw od

pocztku. Libelt odczyta powtórnie ca odezw, Stefaski,

jak poprzednio, gardowa za nim, arcybiskup i Potworow-

ski znów mu oponowali z paczem. Na to powstaje So-

wacki — jakbym go widzia w tej chwili — i stojc ze skrzy-

owanemi na piersiach rkoma, podniesionym gosem prze-

mówi w te sowa: „Có wy mylicie? Wam si zdaje, e
dzisiaj potrzeba jeszcze, jak dawniej, armat, puków, ofice-

rów ? A ja wam powiadam, e dzisiaj przysza epoka wi-
Uj anarchii...''^ Chcia mówi dalej, ale mu nagle przerwa

Stefaski, który, posyszawszy poczenie tych dwóch wyra-

zów ioito i aiKtrcIna, rzuci mu si w zachwycie do nóg

i w\'cigajc rce, krzycza: „Mistrzu! wielkie sowo rze-

ke...'' T komedy przerwa wtek myli Sowackiemu,

który usiadszy, ju nie mówi wicej... Skoczyo si na

tem, e odezwy nie ogoszono. W takich okolicznociach po-

znaem Sowackiego. By to jedyny raz, kiedym go widzia".

Zamanie sowa (konwencyi), nowa zdrada pruska, po-

tyczka pod Miosawiem, atwe zwycistwo wojska nad ochot-

nikami, wizienia, przeladowania— koniec zudze. Polityka

germanizacyjna zaczaia si na kilka tygodni, ale wrócia

z now si i zoci.
Co dalej pocznie Klaczko? Wraca do Wilna nie moe,

nie ma paszportu, poszedby zaraz do wizienia, moe na Sy- %

bir jako przychodzcy z Poznania. Gdyby za adnych in-

nych przeszkód i powodów nie byo, to byo zawsze pyta-

nie, coby mia robi w Wilnie ? On, uczony, pisarz, powoany
do nauki i do pisania, tam, bez ksiek, bez bibliotek, nie
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mógby nic robi, a pod cenzur nie luógiby robi tak, jak

rozumie i chce. A wic co? zosta w Wielkopolsce? Co ro-

bi? jakie zajcie, obowizek, zawód? Jaki czas mona
przeby av domach przyjació, ale na zawsze nie mona tak

zosta, jak ptak na gazi. Trzeba co wyszuka, co ob-

mye.
Po)yt tymczasowy znalaz si atwo, z dobrem sercem

i szczer przyjani, w domach, które byy si i zaszczytem

ówczesnej Wielkojjolski. Mody Klaczko zostawa w otocze-

niu ludzi najpowaniejszych i najzaslueszych, a wpyw tego

otoczenia z pewnoci nie mniej dziaa na uformowanie jego

})oj i zasad, jak wpyw profesorów w Królewcu na jego nau-

kowe wyksztacenie. Przel;ywa najwicej w Turwi u jeneraa

Cliapowskiego i w Goli u Gustawa Potworowskiego, a mia

sposobno spotyka i widywa czsto jeneraa Morawskiego

i Kajetana Morawskiego, Macieja Mielyskiego, Augusta

Cieszkowskiego, Libelta, X. Janiszewskiego. W tym zbiorze

ludzi by jeden, litóry musia pocign go do siebie si
i urokiem swego wietnego wielostronnego umysu, gorco-

ci swoici uczu polskich, i staoci, jasn wiadomoci
l)rzekona i zasad, rzadk wszdzie, rzadk zwaszcza u nas.

By to Jan Komian, podówczas nie ksidz, ale zi jene-

raa Chapowskiego. Z tym zawiza mody Ivlaczko przy-

ja trwa, dug, a tak serdeczn, e przed nim jednym

otwiera cae swoje serce, zwierza sic ze swoich tajemnic.

Z nim jednym — i przez cae ycie moe z nim jedynym —
mówi otwarcie o swojem pochodzeniu i wyznaniu, o swoich

stosunkach z rodzicami, o swoich wtpliwociach, cierpieniach

i walkach.

ladem tej przyjani jest kilkoletnia korespondencya.

Jedna jej strona zagina: Klaczko nie przechowa listów

Komiana. Ale Komian zachowa listy Klaczki, a te wiad-

cz, e w kadej sprawie, z kad myl, zwraca si Kaczko

do tego przyjaciela z ufnoci naj zupeniejsz, z przywiza-

niem gorcem.

W r. 1848, kiedy oba s w Wielkopolsce i widuj si

czsto, listów mao, bo nie s potrzebne. S jednak. Klaczko
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tlómaczy na jzyk niemiecki jaki artyku (.'zy broszur Ko-

iuiana (jak? czy ten przekad by drukowany?) — prosi

o poprawki; czasem, jakeby w dalszym cigu rozmów, mówi

o sobie i swoich widokach, a raczej swoich niepewnociach

przyszoci. Pokazuje si z tych listów, e o tej przyszo* i

mieli myl pikn: gdyby si Klaczko stara o docentur

literatury polskiej w Uniwersytecie krakowskim? Komian
radzi mu napisa z zapytaniem do Kremera (jego jednego

zapewne zna z profesorów krakowskich). Kreraer w odpo-

wiedzi liae si zgosi do Majera, który by w owym roku

rektorem :

„Kochany Janie! „Otrzymaem wczoraj list od Kre-

mera, który tu zaczam. O ile wnosi mog, jest on bar-

dzo grzecznym, ale te iiiczem zbywajcym. Odsya mnie do

Dr. Mayera i nie stara si sam jemu rzecz moj przedstawi;

nie zachca mnie nawet. Ja ju chciaem zaprzesta, bo wiesz,

e mnie najmniejsza rzecz otuch odbiera; ale pani Potwo-

rowska zaklinaa mnie, abym nie by lekkomylnym i ciebie

si zapyta, co mam robi, czy i jak pisa do profesora Ma
yera. Zastpc profesora by nie myl; jestem za mody
i nie dowiadczyem si moich. Chciabym tylko na pocztku

by docentem, choby i bez pensyi — ale i z czegóbym y
w Krakowie?"

„Zaczam take dwa wiadectwa uniwersyteckie, które

mam pod rk — wystarcz one w Krakowie? Mógbym pisa
^

do Schuberta i dostabym w kilku dniach wiadectwo, ja- f

kiego tylko sobie yczy mog — ale nie chciabym przed-

v\czenie mu o rzeczy pisa, która moe na niczem speznie,

a jemu by wtenczas posuya do powtarzania mi swoich apo-

strof, e dla mnie tylko w Niemczech przyszo. Zdaje mi

si wic, e nie ma co pisa do Schuberta. Jak sdzisz?"

„Daruj, e ci tak oblegam interesami memi! Jeste

moe jedynym dobrze mi yczcym na wiecie, do ciebie

wic tylko si uda mog".

Dalszego cigu widocznie sprawa nie miaa, zamiar,

czy raczej marzenie, zaniechane. Ale jeeli nie to, co innego
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robi, gdzie szuka miejsca i zajcia? Zjawia si myl
o Paryu

:

„Mój kochany Janie! Panu Gustawowi ') powiedziaem

o zamiarze wyjazdu. O stosunkach familijnych nie miaem
mu powiedzie, brako mi do tego odwagi. P. Gustaw prosi

mnie, abym poczeka do koca oborów, wtedy by mia wi-
cej spokojniici do zastanowienia si nad tem. Pojmuje i po-

chwala wszystkie moje pobudki do wyjazdu, ale nie jest za

Paryem; znajc moj niedono w rzeczach pralitycznych.

boi si, abym si do reszty nie zmarnowa w zupenie obcym

kraju, bez najmniejszego widoku utrzymania si, cho naj-

skromniejszego".

„Przyznam ci si, kochany mój Janie, e mnie swen)i

argumentami bardzo wzruszy. Gniewaj si na mnie, gard
mn... ale jestem znowu w wahaniu si. e wyjad z Ksi-

stwa, to wiem z pewnoci — ale czy do Parya, tego ci

jeszcze powiedzie nie mog!"
„Pisz teraz broszurk w jzyku niemieckim p. t. Die,

(lentschen Hegemonen. Offenes Sendschreiben an Herm Georg

Gewinus von J. K."

„P. Gustaw przyrzek mi, e j wydrukuje — jeszcze

raz: do widzenia. Twój
Julian''''

.

Ten list, zapewne z Berlina pisany, skoro w nim jest

mowa o He.ijemonach, mieci w sobie jedn wskazówk wa-

n. „O moich stosunkach familijnych nie miaem mu po-

wiedzie, nie miaem odwagi". A wic z Komianem o nich

mówi, przed nim mia odwag wywntrzy si ze wszyst-

kiem, co mu ciyo na sercu. Jeeli w tych stosunkach fa-

milijnych byo co bolesnego, jakie nieporozumienia, to Ko-

mian zna jego tajemnic. W tych nieporozumieniach za
czy nie znacz wiele — najwicej — jego religijne uczucia

i wtpliwoci? Przypuszczenie to tylko, ale s jednak jego

') Potworowskiemu.

St. Iiiiw/w-iki : .Julian Klaczko. ;\
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wasne sowa, I^tóre na taliie przypuszczenie naprowadzi

mog.

„Mój Icochany Janie! List Twój ostatni bardzo mnie

zastanowi. Z pocztku mylaem, e zarzuty Twoje zupenie

s niesuszne ; wszal^e, po dluszera rozwaaniu przel^onaem

si, e masz suszno. Wyznaj Ci to szczerze, bo wiem, e
.szczero moj, acz po dugiem wabauiu si w^^rzeczon, oce-

nisz, i teraz prdzej uwierzysz w sta ch moj i)oprawie-

nia si nada".

„Wiele rzeczy, wiem, razi Ci we mnie — a przede

wszystkiem moja niedecyzya. Racz jednak i na to uwag sw
zwróci, e cae moje ycie tak religijne, jak socyane i po-

lityczne, pitnem Kainowem jjoowicznoci jest naznaczone.

Miej dla mnie cho cz tego pobaania, które ja zawsze

dla zawistnego losu miaem. Bo, jak cikie popeniem

bdy i grzecby, zawsze z pokor znaszaem cikie te próby,

i nigdy, przysigam Ci to, mój drogi Janie, nigdy mn nie

powodowaa prywata. Nawet mio wasna, któr mnie wy-

rzucasz, któ wie, czy nie dopiero wtenczas obudzia si we
mnie, gdy raniony i kolony ze wszech stron jedyny tylko

znalazem przytuek w przelconaniu o czystoci sumienia i nie-

skazitelnoci zamiarów? Nie chc tej mioci wasnej uspra-

wiedliwia — chc Ci j tylko wytómaczy. Poprawi si,

przyrzekam Ci to; i mam nadziej, e nie wtpisz o mnie".

Ta „niedecyzya, któr mi zarzucasz", czy ona nie zna-

czy, e Klaczko by na drodze nawrócenia, ale jeszcze na

postanowienie zdoby si nie móg? To jego „ycie religijne

pitnem poowicznoci naznaczone", czy to nie dowód, e
o swojem religijnem yciu z przyjacielem mówi otwarcie

i wszystkie swoje wahania mu wyjawi? Wslcazówki to tylko;

ale dozwalaj one przypuszcza, e proces mylenia o kwe-

styach religijnych, w Królewcu prawdopodobnie rozpoczty,

posuwa si naprzód i znacznie posun w Wielkopolsce, i pod

bezporednim wpywem Jana Komiana.
Do tych poznaskich czasów naley take dalszy cig

owego heidelberskiego zajcia z Krasiskim. Klaczko ali
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si ua Krasiskiego przed Ko/miaiiem. Stanisaw Komian
napisa o tern do Krasiskiego i odebra nastpujc odpo-

wied, datowan z Badenu, 14 lutego 1849 r. :

„Drogi Stanisawie. „Co do Klaczki prawda historyczna

si ma tak. List odbieram w Heidelbergu, „chcc pozna
Tego, który tak wieszczy i proroczy i t. d. (komplementów
cig i t. d.). Pros/ o wyznaczenie mi godziny a przyjd; je-

dnak ostrzegam, e moim zwyczajem, gdy do jakiego lilaka

si udaj, zawsze wprzód mu oznajmi, em yd, na to, by

mia zupen wolno przyjcia mnie lub nie, gdy w istocie

pojmuj ja y d, e Polacy maj prawo nas nie lubi i t. d*"

„Taki l)y sens listu — podpisano: Klaczko. Anim wie-

dzia: skd, kto, jak. Móg by i szpiegiem, móg mnie wy-
nca na jakie odpowiedzie. Z drugiej strony przypuszcza-

jc, e poczciwy chopiec; dziwnie wdziera si w ufno
moj, ale znów rozrzewniao mnie, e tak przyjmuje na sie-

bie pariostwo. Odpisaem wtedy tak"

:

„Zapewne mnie za kogo innego bierzesz i nie mnie

chcesz pan, ale tamtego pozna, bo ja nigdy w yciu a-
dnych wieszczb, ni proroctw, ni wierszy, nie wydawaem.
Zatem skoro si dowiesz, e to nie ta osoba, której pra-

gniesz, tern samem zaniechasz pragnienia zapoznania si z ni,

któremu to zapoznaniu skdind adn by przeszkod by
nie mogo i nie powinno, e naleysz do plemienia, które

wród dziejowych losów ludzkich niezawodnie najarystokraty-

czniejszem pochodzeniem znaczy synów swoich, bo jest naj-

starszem, a niegdy wielkich czynów plemieniem na ziemi".

Pytam si teraz, co w tem byo tak niegrzecznego, niemio-

siernego, niedobrego? Owszem, w przypuszczeniu, e poczciwy

i szlachetny, chciaem mu serce podnie, chciaem wspom-
nie o chwale rodowej hebrajskiego narodu, i dziwno mi, e
yd tego nie uczu i za to wdzicznym mi nie by. Praw-

dziwy yd, pomny Machabeuszów i oblenia Hierozolimy,

nie byby szuka szyderstwa w tak orzeczonej prawdzie hi-

storycznej. Ju oddawua mi róni donosili o jego monomanii

skarg na mnie. Zarcz go sowem mojem sumiennem, e nie
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znajc go, a widzc z lista szlachetno, chciaem mu si

odpaci i tom napisa do, co wydawao mi si w przeko-

naniu mojem, e powinno wywoa w duchu jego dumn,
narodow pamitk. Taki by mój cel ! taki a nie inny.

Krzywdzi mnie niesychanie, kto przypuszcza, e nie znajc

kogo, e nie wiedzc na pewno, e niegodny i zy, gotów-

bym chcie go upokorzy i za chleb kamieniem odrzuci,

przeklestwo narodowe mu w oczy ciskajc. Na mio Boga!

kto tak sdzi, ten ciyba w dniu zwycistwa samby mnie

zwycionemu gotów taki cios zada. Nieszczliwy kraj,

gdzie kady ma si za obraonego, o obrazie swej tylko

pamita, gdy wanie c/as taki, e Bóg wszystkimi obraon

jest i sd swój gotuje! O tem myle, a nie o pysze swo-

jej"...
'

Na tym licie Krasiskiego dopisuje Stanisaw Komian
co nastpuje :

„Tómaczyem (Klaczce) jak to niepodobne do Zygmunta.

By bardzo rozdraniony, nie chcia wierzy. W kocu do-

da: „I wy tak dobrzy, tak przyjacielscy dla mnie jestecie,

a przecie w gbi duszy mn pogardzacie". Usiowaem wic
nakoni Zygmunta, eby albo do niego wprost, albo do mnie

napisa list, któryby uraz zaagodzi".

Cala ta sprawa dowodzi wielkiej wraliwoci, wielkiej

draliwoci nerwów, któr Klaczko mia zawsze, ale prócz

tego moe i pewnej podejrzliwoci czy obraliwoci na pun-

kcie pochodzenia i wyznania. Byl skonny pod wpywem
nerwów i rozdranienia, podnosi i przesadza swoje uczucia.

Teraz naprzykad, w Wielkopolsce, i póniej jeszcze z Pa-

rya, ali si przed Komianem, e wród Polaków dozna

tylko goryczy i bólu. Czy mia jakie w Wielkopolsce przy-

kroci? czy mu kto zrobi co zego? By moe. Ale dobrego,

przyjani, dozna tam tak wiele, e skarga jest oczywicie

przesadn.

U tych, midzy którymi Klaczko y wtedy, zostao

podanie o jego, pierwszej zapewne, mioci. Gustaw Potwo-
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rowsUi by opiekunem panny Zofii Kurnatowskiej, sieroty

bez rodziców, która n)ieszi\ala w domu opiekuna, uwaana
niemal za wasn córk przez niego i jcg-o on. Klaczko

bywa wiele w Goli, widywji j, i., mia pokocha. Nie

móg oczywicie ani myle o staraniu si o jej rk, ale

podziwia, liocha i pragn dla niej szczt\cia. Z tem swo-

jem podziwieniem (dla panny w dodatku bardzo niezwykle

piknej) nie ukrywa si. Stanisaw Ciapowski, najstarszy

z synów Jeneraa, dziwnym jakim zbiegiem okolicznoci,

nie by jeszcze zna panny Kurnatowskiej. Klaczko podzi-

wia j przed nim take, moe zachca do zobaczenia, do

poznania, i wprowadzi modzieca na drog, która go zawio-

da do otarza. Z Parya ju, w czerwcu r. 1849, pisze

Klaczko do Komiana: „Nie mog ci powiedzie, jak ra-

doci twój list mnie napeni. Wiadomo o zamiarach Sta-

sia nie uwierzysz, jak mnie ucieszya. Byo w tem troch

egoizmu, bo pierwsz myl ja mu nastrczyem. Mój Boe,
by e to moe, abym ja, któr}' tyle rozdwojenia we wasnej

familii zrobiem, który sam w cigiem wewntrznein jestem

rozdwojeniu, abym ja móg si kiedy przyczyni do pocze-
nia, do zwizania dwóch drogich mi osób! Ledwo temu wie-

rzy mog, prawie si nie posiadam z radoci".

To „rozdwojenie we wasnej familii" — to „rozdwoje-

nie wewntrzne'"', w którem on yje, to oczywicie odnosi si

<lo jego religijnych uczu i zamiarów. Ale ta mio, która

zdaje si bya na prawd, miaa po latach koniec pikny,

rozrzewniajcy, ^laczko by ju sparaliowany, pan Stanisaw

Chapowslii przyszed go odwiedzi. Nie widzieli si od r. 1848,

od lat przeszo piciudziesit. Po pierwszych ucinieniach

i rozrzewnieniach pan Chapowski zapyta: „To jeszcze nie

wszystko, jest tu i moja ona. Czy pozwolisz, eby wesza?"

Spotkanie byo pierwsze od pó wieku, od lat modoci,

a ostatnie na tym wiecie.

W Wielkopolsce w tym czasie wypadki, niepokojce

i oburzajce. Po wiosennycl) udanych demonstracyacb za

Polsk i jej s|)raw, w jesieni wystpia prawda, dza po-

clionicia i strawienia polskiego kraju. Sejm frankfurcki
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uchwala wcielenie Ksistwa do Rzeszy niemieckiej. Jest

skromniejszy, nie taki miay i bezczelny jak dzisiejsze

Prusy, nie posuwa si do wypdzania i wywaszczania Po-

laków, ale chce oznaczy co w tym kraju jest polskie a co

niemieckie: podzia geograficzny, tak zwana podówczas „Li-

nia d em ar kacyjna". Ta myl tak si w Niemczech po-

doba, takie raa powodzenie, e sama ta Deutsche Zeitung,

która par miesicy temu uwaaa Pozna za wity depo-

zyt Polski w rkach Prus, teraz widzi „historyczn ko-

nieczno i suszno" uznania go za cz Niemiec.

Sumienie, zmys prawa, poszanowanie prawdy, wszystko,

co w ludziach ludzkie i szlachetne, wstrzso si z oburze-

nia: uczucie polskie, polskie prawo do bytu, zadrao o przy-

szo. Wszystkie pisma polskie, trybuny parlamentarne, ode-

zway si zgodnym chórem protestu, odsaniay kamstwo
i niegodziwo. Te wypadki i te uczucia, wywoay pierw-

sze znane i znakomite pismo polityczne Klaczki. Bawic na

miejscu, w Wielkopolsce, czu tem ywiej, bezporednio,

krzywd tego kraju; widzia, podziela, bra do serca obu-

rzenie i trosk tego spoeczestwa: a tak niedawny jeszcze

wspópracownik Deutsche Zeitung, tak niedawno wierzcy

w jej uczciwo i honor, zdrad jej musia uczu ywiej od

innych. Namitny za w uczuciach, zwaszcza niepohamo-

wany w gniewie na podo, wybuchn prawdziwie jak wul-

kan: napisa Hegemonóio. Jest podanie, nie wiem o ile stwier-

dzone, e do tego pisania skoni, przynagla go, Gustaw Po-

tworowski.

Có to s Hegemony— rzadko bibliograficzna, dzi pra-

wie nikomu nie znana?

Offenes Sendschreiben an Herm Georg Gervinus zaczyna

si od przedmowy, zwróconej wprost do niego.

„Nie dziw si — mówi — e syn Polski, niedawno z tak
dum stojcy przy twoim boku, dzi wystpuje przeciw to-

bie. Osobiste zobowizania musz ustpi pierwszestwa obo-

wizkom patryotycznym. Dunikiem twoim byem, i takim

si wyznaj — ale dla mego narodu dam rachunku od cie-

bie".
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Pisze w uroczystym, nieledwie patetycznym tonie, a nie

bez upodobania w tych antitezach, które bd zawsze wa-
ciwoci a czsto wietn ozdob jego stylu.

„Filozof historyi zapyta kiedy, dlaczego rok 1848, który

zacz tak grosssprecherisch, skoczy tak kleinlaut'? dlaczego

ciarna góra Rewolucyi porodzia takie mieszne myszy, jak

Parlament frankfurcki i Prezydentura Ludwika Napoleona 13o-

napartego? Odpowie sobie, e tragiczny czas zasta na wie-

cie ludzi komicznych''.

„Czas by tragiczny. Mia nie mniejsze zadanie, nie

mniejsze zawady, jak rok 17S9. Nagroda zwycizcy moga
by jeszcze wspanialsza! Dzi, jak wtedy, chodzio o urze-

czywistnienie wielkich zasad. Ale Herkules znalaz si mi-

dzy pygmejami. Wolno zamiast skrzyde anielskich dostaa

bony nietoperza - rycerz by tylko Don Kiszotem, Brutus

by tylko brutalny, i przez to stao si, e zwycizc z pod

Piramid parodyoway piramidalne nicoci. Niemieccy hege-

moni wlekli si z tyu jak marodery za sztabem mizernych

dyplomatów. Nad tymi komicznymi karami sterczy tragiczna

posta Sowian ; nad bazesk czapk niemieckich marzy-

cieli wieci czako Kroata, szturmujcego do niemieckich miast.

Charaktery s komiczne, ale czas jest tragiczny. Rozdar ty-

sicletnie tradycye, rozupa wiat na dwa obozy — nawet

zoty wze cywilizacyi, który wiza Polsk z Niemcami,

z Zachoden), topnieje pod gorcem tchnieniem Sawy".

Broszura sama zaczyna od wieych biecych wypad-

ków, od pruskich zdrad i wykrtów. Dzi wcielenie do Rze-

szy niemieckiej, dzi Linia demarkacyjna, a jak to dawno

temu w Wielkopolsce bya pozwalana, zachcana, formacya

jakiej siy zbrojnej polskiej? Jak dawno wasi jeneraowie

zawierali konwency z dowódzcami tych ochotniczych oddzia-

ów? Prawda, e t konwency zamali, zamali swoje sowo,

uderzyli na chopów zbrojnych w kosy, zabili wielu, zamy-

kali w wizieniach

!

„Teraz te podstpy i zdrady tómacz si filozoficznie,

usprawiedliwiaj historycznemi argumentami. Jakiemi? a-
two pozna i osdzi. Od Danii domagacie si duskiego
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Szlezwiku, dlatego, e byl zczony z Holsztynem zamieszia-

lym przez Niemców; ta historyczna naleno jest podstaw
waszych niby prawnych reklamacyj. Ale Pozna nie byl ni-

gdy historyczn, ani inn jednoci z Niemcami, a wcielacie

go do Rzeszy? Szlezwik ma by niemieckim, bo by z-
czony z krajem niemieckim ; Pozna ma by niemieckim,

cho tern nigdy nie by — a jedno i drugie na tej samej za-

sadzie des guten Kechtes".

„Dlaczego pochlebialicie Polakom ? dlaczego te do nich

nmizgi i obietnice? Bocie si bali, e cesarz rosyjski ruszy

z wojskiem przewraca wasze konstytucye i tumi wasze

rewolucye; Polacy mieli was od niego broni. Wtedy odbu-

dowanie Polski, wtedy Pozna i Galicya byy tylko witym
depozytem w rku Niemiec, wtedy Prusy n)iay odda Wiel-

kopolsk i da {)rzykad, wzi inicyatyw, dostarczy Po-

lakom broni i pienidzy. Tak mówi i pisa Robert Mohl,

tok pisa Gervinus. Ale cesarz rosyjski umiecha si tylko

na to cocie w^y fobili, wiedzia, co o was sdzi. Nie ruszy

si; a gdy min wasz strach, mina i wasza sprawiedli-

wo, ulotni si wasz zmys moralny i wasz honor. I wtedy

haso: wcielenie do Rzeszy — Linia demarkacyjna, i zdrada.

Pobony i mistyczny Radowitz, razem z bezljoiiyni Straus-

sem, Lichnowsky, Dahlmann, Raumer, wszyscy uznawali

i uchwalali, e kraj polski ma by niemieciim. Zgodno,
jednomylno, wikszo ogromna, niewidziana. Jak skrom-

nie wyglda przytem ofiarowanie cesarskiej korony Niemiec

królowi pruskiemu, uchwalone wikszoci dziewiciu gosów!

Prusacy jeszcze myleli przynajmniej o badaniach, dochodze-

niach: Hegemoni w Frankfurcie, ze stanowczoci, jak tylko

wiadomo zego czynu da moe, owiadczyli si przeciw

Wszelkim dochodzeniom - pierwszy raz Niemcy okazali si

einmiithig — iceuii mich iinr im Kleinmuth ! Moskal wali

nas na ziemi, Niemiec tratuje l{:opytami swojej dyalektyki;

tamten powouje si na swoj siln pi, ten na swoj filo-

zofi; tamten nas nie pojmuje, ten ogasza za niezdolnych

wszelkiego i)ojcia, za pomyk Boskiej Opatrznoci w two-

rzeniu i budowie wiata. A jak woski r<izbójnik ostrzc nó
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modli si do Madonny o pomoc, tak wy nas mordujecie a mó-

wicie o sprawiedliwoci. W imi swojej wolnoci narzucacie

nam niewol, w imi swojej cywilizacyi nas skazujecie na

dziczenie, w imi swojej jednoci nas dzielicie i krajecie;

dla zachowania czystoci waszego szlachetnego plemienia, nas

chcecie uda za bkarci ras kalek. To wszystko oburza

nas, rani w samo serce, odbiera nam wiar w ludzko —
przecie to wszystko mogo jeszcze zostawi was godnymi

naszej nienawici".

„Ale kiedy ten ])arlamentarny linoskok a polityczny

szachraj, Jordan , o narodzie którego wiek i nieszczcie

najostatniejszego z szubrawców jeszcze powinny przej usza-

nowaniem [dem Imblsc/iesten der Buben), kiedy powiedzia,

e ten nnród dobry jest na to chyba, by taczy mazura —
powiedzia to o narodzie, który mia witych, bohaterów,

mów stanu, mczenników, wielkie zwycizkie boje, wielkie

czyny — a z was aden nie okaza do najprostszego, naj-

zwyklejszego zmysu honoru i prawa, jy si oburzy, Uy si

zarumieni wstydem, e aden z was nie zawoa: „Chcemy

Polslf dzieli, ale nie chcemy jej zniewaa, chcemy j na

mier zabi, ale nie na mier zaaskota" - e w zgroma-

dzeniu, gdzie tak czsto przywoywano do porzdliu, ta l)ez-

graniczna podo wydaa si by „w porzdl^^n" —to zosta-

wia nam ju tylko jedno uczucie dla tych zdrajców wszyst-

kiego co jest prawd, czci i godnoci, uczucie najgbszej

pogardy". (Hochuerachhiug - wspaniae, a w innym jzyku

nie do oddania, przerobienie zwykej niemieckiej formuy

uszanowania: Hociwerehrung). „Zdradzilicie nas, ale w tej

samej chwili bylicie sami zdradzeni; rozdzieralicie nas,

a bylicie sami rozdarci; rzucalicie losy o sukni Chrystusa

narodów, a wasz wasny mozolnie zeszj^ty i zat;iny paszcz

cesarski rozpad si na trzydzieci siedni szmnt, i Niemcy

stoj dzi znowu w swojej wstrtnej nagoci".

„Straciy wszystko — a honor przedewszystkienj".

Taka jest tre pierwszej czci broszury.

Druga, to Drenuj nach Osten, przez wszystkie wieki -

to margraf Gero, to Cyryl i Metody o.skareni w^ Rzymie, to
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chrzest i krzy zawsze jako rodek do grabiey i ciemiztwa,

to Zakon krzyacki, to póniej, po Reforraacyi, to samo, ale

ju nie w imi clirzeciastwa, tylko w imi cywilizacyi.

To Fryderyk, to Józef II, to Fryderyk Wilhelm III. Ale po-

mimo wszystkiego ofiara jeszcze ya — schylony nad jej

miertelnem posaniem przyszy dziedzic ze zoci dosysza,

e jeszcze dysze. Wtedy wynalaz trzeci bro : wolno,
demokracy roku 1848! Wolno jest take wita, ale jak

chrzeciastwo, jak cywilizacyn, w reku Niemców staje si
i ona nieprawd, staje si trucizn.

Cz trzecia, to Sowiaszczyzna. I ona ruszya si

w tych czasach, wystpia w wypadkach, domaga si swego

miejsca na wiecie. Objawia si w Pradze, objawia w Po-

znaniu, w Wiedniu cesarz Niemiec musia wezwa sowia-
skich Kroatów, eby dla niego zdobywali jego stolic — na

Niemcach. Moecie bombardowa Prag, kraja Wielkopol-

sk, ale wasz tryumf niedugi, przyszo naley do nas; a ta

przyszo, to nie bdzie nowa burzca wdrówka narodów^

nie Vdlkenvanderung, ale Volkerverwnndliing
,
przemiana, wy-

szlachetnienie narodów.

Ten ustp o Sowiaszczynie czy ma jakie podobie-

stwo z póniejszym panslawizmem? albo moe z margrabi

Wielopolskiego Listem do ksicia Mettemicha'^ Z tym ostat-

nim ma zapewne na dnie wspólne uczucie odwetu, pragnie-

nie zemsty, ale zreszt podobiestwa adnego: a jeeli jakie

ma, to z Mickiewiczem. Z jego to Kursów prawdopodobnie

dostaa si do Klaczki ta Sowiaszczyzna idealna, wstpu-
jca na scen dziejów, wnoszca w nie nowe, szlachetniejsze

pierwiastki i siy. Polska mio wolnoci, polska zachodnia

cywilizacya, bdzie cznikiem midzy modym sowiaskim
wiatem a P^urop zachodni.

Streszczenie, ani nawet tómaczenie, nie moe da zu-

penego wyobraenia o wietnoci i energii wyrae, o ironii

gryzcej, o tej wspanialej Hodwerachtung, w jakiej rzecz

bya pisana. Te nie bd poznane nigdy. Klaczko, na przy-

padek wydania swoich pism, zabroni stanowczo i raz na

zawsze drukowania wierszy i Hegemonów. Dlaczego? Po-
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wód przypuszczalny, ale tak naturalny, e go mona uwaa
za pewny, jest ten, e to pismo doznao strasznych zaprze-

cze: przez to samo jego przypomnienie byo mu bolesnem.

Idealna Sowiaszczyzna okazaa si zudzeniem, w rzeczy-

wistoci ukaza si rosyjski panslawizm: a szyderstwo z Niem-

ców mogliby dzi oni obróci przeciw niemu, przeciw nam.

Natrzsa si z tej cesarskiej korony uchwalonej dziewicioma

gosami wikszoci, natrzsa si z cesarskiego paszcza, po-

dartego na trzydzieci siedm szmat, a dzi ten paszcz jest

cay na barkach, korona na gowie króla pruskiego! Dzi
Hegemony s przykre do czytania, bo zaprzeczone: o ile

przykrzejsze musiay by temu, kto je w zudzeniu napisa,

a tak srogiego zaprzeczenia dozna,

Hegemonóio podpisa 20 lutego 1849 r. i wyda bezimien-

nie; podpisa tylko literami J. K. Potem wyjecha do Parya.



III.

Pocztki yciu w Parya. Brak znajomoci i rodków utrzymania. Tri-

biine defi Feuples. 8dy o katolikach francuskich. Myl dalszego cigu
Hegemonów: zaniecliana. AVuj Griinberg: jego propozycye odrzucone.

Pojedynek. Miejsce ])rzy Bibliotece. Wypadki w Rzymie. Opuszczenie

Biblioteki. Lekcye prywatne. Dalszy cig zajcia z Krasiskim.

Przyjeda Klaczko do wielkiego Parya, obcy i ni-

komu nieznany; przyjeda szuka tam nauki, pracy i wre-

szcie sposobu do ycia. Jak sobie da rady? gdzie i do kogo

si obróci? W listy polecajce zaopatrzyli go naturalnie

przyjaciele poznascy, sami w blizkich i licznych stosunkach

ze znaczcymi ludmi w Eraigracyi Ale listy, cho byy
i posuyy do pierwszych i z pewnoci poytecznych zna-

jomoci, nie poradziy na to, e pocztl^i tego pobytu — a przez

pocztki rozumie mona nie tygodnie, ani miesice, lecz

lata — byy trudne, cikie. Klaczko szuka jakiego zajcia,

jakiego miejsca, a nie prdko je znajdzie — i, dodajmy z góry,

nie znajdzie nigdy staego i prawdziwie dogodnego.

Najwczeniejszy z jego listów do Jana Komiana jest

z 7 czerwca 1849 r. Jest w nim wzmianka o dawniejszych,

które trafem jakim nie doszy do rk Komiana, a po niej

„krótki ale szczegóowy zarys mego pooenia tutaj". Poka-

zuje ten zarys, e radzi sobie jak móg, e ludzie byli dla

niego uczynni, i e na wielk skal zaoy sobie plan pracy,

uzupenienia swojej wiedzy :

„Co do pracy, to brak znajomoci stoi mi dotychczas

bardzo na zawadzie. Nie wiem, jak zrobi, by dosta ksi-
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ek z Biblioteki do domu; ale i to si zaatwi, bo Woow-
ski przyrzek zapozna mnie z Miclieletem, który mi ineza-

woduie w tern skutecznie poradzi. Sienkiewicz take dostar-

cza mi ksiek. Po dug-icb szukaniaeb znalazem te dosko-

na czytelni, zaopatrzon we wszystkie najnowsze dziea

historyczne, co mnie mocno ucieszyo; za 4 franki miesi-

cznie mam kilka tomów naraz. Chcc uzupeni lektur histo-

ryków francuskich, przeczytaem Aniedee Thierry'ego Histoire

des Gaitles, której jeszcze nie znaem, tudzie p. Henri Mar-

tin (Grand prix Gobert). Docignem ju do XV tomu -

—

dzieo to, z erudycy prawie niemieck napisane, jest bardzo

nauczajce, chocia nie ma tych genialnych pomysów i wiel-

kich a czasem bardzo faszywych bysków Micheleta. Po-

czwszy od Reformacyi mniej mnie uspakaja, lubo i tam nie-

zawodnie dalekie jest od strounoci Sismondiego. Przeczyta-

em take kilka innych dzie specyalnych p. Lavalle i t. d.

Mam nadziej dosta najnoW'Sze dzieo Ozanama (o chrze-

ciastwie w pierwszych wiekach), z którego przeliczne ju
czytaem wyjtki. Chciabym te potem napisa o niem do

Przegldu. Zgoda? Zaczbym si tym sposobem uiszcza

z zacignitego dugu",

„Widzisz wic, kochany Janie, e nie prónuj. Sko-
czywszy Martina, zabior si do Ampera, St. Beuve; i tak

w krótkim czasie spodziewam si uzupeni lektur history-

ków francuskich, zaniedban od czasu mego przybycia do

Ksistwa".

„Co dt» gazet, to te czytam w kawiarni (za 4 sous) gdzie

mam i Gazet Polsk i Kolosk. W Bibliotece polskiej

niema adnych gazet, dlatego te nie wiem, co Mann do

Czasu o Hegemonach napisa. Dostalimy dopiero w tym ty-

godniu Przegld kwietniowy. Rozbioru Hegemonów w Prze-

gldzie, wygldam z niecierpliwoci — bardzoby mnie na-

wet zobowiza, gdyby mi móg ten poszyt (albo tylko ten

arkusz) przesa prdsz drog. Sd Twój w licie dogma-

tyczny, ale moe i suszny, jeszcze bardziej ciekawo moj
zaostrza. Co do twego pytania, czemu nie Preussische Hege-

monen, to wyznam Ci szczerze, e jego nie pojmuj. Hege-
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monen znaczy „Przywódzcy", a Deutsche Hegemoneii, to oj-

cowie frankfurtscy i wszyscy ci liberaly niemieckie, których

ruch w 1848 roku wyniós. Rzecz to bardzo jasna, a któr

nadto kada stronnica broszurki objania. Powiedz mi take,

kochany Janie, dlaczego Gazeta Polska nie raczya o niej

sówka powiedzie? a z niemieckich dzienników, czy kto

wspomnia o niej ?

„Co do pobytu w Paryu — poznaem wiele ju wanych
monumentów, kocioy, galerye (w Luwrze byem dwa razy

dopiero). Byem te i w Izbie reprezentantów, ale na sesyi

nie bardzo ciekawej".

„Co do znajomych — z Polaków poznaem Przyuskiego,

siostrzeca X. Arcybiskupa, który mi bardzo by przysunym.

Spotkaem si tu take z Kazimierzem Romockim, dawnym
koleg uniwersyteckim. U ksiy byem raz z Przyuskim.

Miaem take list od p. Macieja') do T. Morawskiego-),

który bardzo by dla mnie grzecznym. Ks. Czartoryskiemu

oddaem wizyt i list od tlenryka Wodzickiego ; wicej

u niego nie byem; przyj ranie bardzo zimno; traktowa

z góry; pewno wiedzia o mojem pochodzeniu. Wanie pi

sze mi Przyuski, e bdzie dzisiaj u mnie z modym Czar-

toryskim. Zobaczymy. Do Branickiego take list miaem, ale

tylko raz u niego byem. Woowski przyobieca mi wystara

si dla mnie o lekcye".

„U Montalamberta nie byem. Podziela on, jak mi mó-

wi Królikowski, zdanie caej Rtie Poitiers o nas i o W-
grzech. Nie chciaem do niego pój, bo nie mogc si do-

brze rozmówi po francusl^u, musiabym milcze i da pozór,

e si na jego zdanie zgadzam. P. Thomas nie zastaem

w Paryu ; mieszka on w Clermont, dokd mu posaem list

Cieszkowskiego i broszurk; odpisa mi, e o niej wspomni

w Dehatach, ale tego nie uczyni. P. Despres jest sobie bar-

dzo cichym, siu-omuym i pracowitym czowiekiem, a Polski

nie rozumie. Innych Francuzów nie znam".

') Maciej hr. Mielyski.
'^) Teodor Morawski, historyk.
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„Oto jest pokrótce wszystko, cobym Ci o sobie móg do-

nie".
Mona z tego listu wnosi— oprócz pracy, do której wzi

sic gorliwie — e zawiera nowe znajomoci z obaw, z przy-

puszczeniem e bdzie le przyjtym, le widzianym, z po-

wodu swego pochodzenia. Ta obawa i draliwo czy nie

jest przesadzon, czy nie przechodzi w uprzedzenie? Byoby
to zapewne naturaliiem, ale zdaje si by. Ks. Adam Czartory-

ski „traktowa go z góry"? Czy mu si to nie wydao?
Stary ksi by wanie bardzo uprzejmy w obejciu, bar-

dzo dobrze wychowany, i jeeli móg by chodnym wzgl-

dem obcego nieznanego czowieka, to trudniej uwierzy, iby
go by traktowa z góry. Do Moutalemberta jest do wido-

czne uprzedzenie, niech, których powody znajd si w pó-

niejszych listach, ale które sprawiedliwe nie bd. Co cie-

kawe i warte zapamitania, to, e on w tym czasie mao
i le umie po traucusku.

List nastpny, z 14 lipca, bardzo dugi, bardzo roz-

maity w treci, rzuca wiele wiata na ówczesny sposób my-

lenia Klaczki, i na jego temperament. Do Wielkopolski do-

szy wieci, jakoby Klaczko by pisywa do Tribune des f'(v-

ples Mickiewicza. Komian mu to wymawia (w licie, zagi-

nionym jak wszystkie). Klaczko odpowiada:

„Przystpuj do rzeczy najgówniejszej, od której i Ty

zaczynasz, do sprawy z Tryhnn. Jest to fasz najwi-
kszy. Nigdy o tera ani mowy, ani myli nie byo, abym kie-

dykolwiek bra udzia w redakcyi (zapomniae wreszcie, e
po francusku nie umiem). Musz si tu obszerniej rozpisa.

Dwóch tylko z ludzi majcych z Trjjbun. styczno pozna-

em: Branickiego i Chojeckiego '). U Branickiego -) byem
raz tylko, zaraz po moim ])rzybyciu do Parya. Oddaem mu
list niejakiej pani Hoguet, a na zapytanie, czy poznaem

^) Edmund Chojecki w pismach francuskich Charles Ed-

moud.
^) Ksawery Branicki.
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Tryhunp^^ odpowiedziaem: Vl(l'i et dolni i be/ ogródki wy-

raziem mu zdanie moje, e jeiio pismo jest si)rawie szko-

dliwem. Skrz\wil si troch na t<>, zacz o czem innem,

a potem mnie poegna i ju go wicej nie nawiedziem, ani

widziaem. Cliojeckiego poznaem doj)iero po 13 p. m., t. j.

po zakazie Tryhnny, a to z przyczyny, e musiaem jemu

donie o poleceniu I^ibelta, umieszcznnem w przypisiu do

listu Cieszkowskiego do mnie. l^rosi mnie Libelt o kores-

pondencye do Dziennika Falskieijo i o proszenie Chojeckiego

o to samo. Doniosem to Chojeckiemu, który napisa do

mnie bilecik z prob, abym przyszed do niego, gdy on

mieszkania opuci nie moe. Poszedem i zaraz si tak po-

stawiem, e mi otwarcie wyzna, e si ze mn nigdy nie

zgodzi, a przeczytanie Hegemonóio jeszcze bardziej go w tern

przekonaniu umocnio. O jego broszurze (La /)aix et la

cjiterre) powiedziaem jemu otwarcie, moe nawet i za ostro,

e jest kaskad frazesów anarchicznych. Owiadczyem mu,

e nigdy nie uwierz, al)y Polska, która nierzdem osta
si nie moga, nierzdem powsta moga. Staraem si go

tylko wywie z bdu, jakoby Ty by jego nieprzyjacielem

(jak mi zarczy) i radziem mu przeczyta recenzy Re-

loolucyonistóio w Przegldzie, co te uczyni. O Trybunie

(która wreszcie ju wtenczas nie istniaa) i tu ani mowy nie

l)yo. Powiedzia mi nadto, e Woowski go prosi o wysta-

ranie si dla mnie czego — ale e nie pisz po francusku,

a przedewszystkiem, e nie jestem zaawansowanym, nie wie,

w czemby móe mi usuy. Ja te zupenie byem jego

zdania".

„Oto jest wszystko, co si tyczy mego mniemanego wspó-
udziau w Trybunie-^ ani mnie adnych w tej mierze propo-

zycyj nie robiono, ani ja te adnych nie uczyniem kroków.

Jeszcze jeden szczegó do uzupenienia wszystkiego. Za na-

mow Przyuskiego, kilka dni po napisaniu i odesaniu trze

ciego mego listu do Ciebie, piszc do Cieszkowskiego pro-

siem go, czyby nie móg w jakim licie do Branickiego

wspomnie o mnie i powiedzie mu mimochodem, e wadam
piórem. I tu ani o wspóudziale, a tem mniej jeszcze o re-
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(lakcyi w Tryhinle mowy nie byo. Miaem wcale co innego

na myli. Syszaem, e Branicki myli rzuci midzy woj-

sko rosyjskie, idce na Wgry, kilka pism ulotnych o Polsce,

Wgrzech i Slowiaiiszczynie, w jzyku polskim, niemieckim,

francuskim, ba, nawet rosyjskim. Zreszt i z tego nic nie

byo. Cieszkowski, który widocznie zna Branickiego, odpo-

wiedzia mi, ^>e napisze do pani Karasiskiej tutaj, aby mnie

zalecia Branickiemu. Czy si to stao, nie wiem ; zreszt mó-

wi mi Chojecki, e pani Krasiska ju dawno wyjechaa

z Parya, a Branicki teraz bawi w Londynie".

,,Widzisz wic, e to wszystko, co Ci tam pisali, byo
faszem, faszem jak najwikszym. Mógbym wic, jak mi

sam radzisz, puci uwagi Twoje z wiatrem, gdyby mnie od

tego nie wstrzymywa wzgld, nie na ostre Twoje sowa

o mnie, które po najwikszej czci s bardzo uzasadnione,

ale wzgld daleko wyszy, wzgld na brak zaufania, który

do mnie okaza. Wolno Ci byo powtpiewa o staoci zda
i zasad moich, ale o szczeroci mojej, nigdy ! Za pierwsz nie

rcz , ale za drug zawsze. Moe by, e inne nabra mog
zdanie, a gdyby si to stao, to Ci z góry zapowiadam, e-

bym Ciebie o pozwolenie wtenczas nie prosi — bo zdanie,

zasada, to nie rzecz przyjani, ale przekonania i sumienia;

ale zawsze bybym Ci o tem doniós w caej szczeroci mego

serca. Oprócz jednej rzeczy — o której nie kademu mó-

wi — ycie moje jest takie, e w kadej chwili mog spo-

wied zrobi publiczn i ufam w Bogu, e takiem zawsze

i pozostanie. Ty, co wiesz o wszystkiem, o wszystkiem, co

si mnie tyczy. Ty nie masz prawa podejrzy wania, nie sta-

oci — ale szczeroci mojej. Kiedy Ci co podobnego do

nieli, powiniene by zaraz sobie i im powiedzie: „To nie

prawda — nieprawda, nie dlatego, aby Klaczko nie móg in-

nego nabra przekonania, ale, e nabrawszy, byby mi tego

nie utai!!" Tego si spodziewaem, tego da nawet po To-

bie miaem prawo — i wyznam Ci otwarcie, e ten brak zau-

fania do mnie bardzo mnie zmartwi, a jeszcze bardziej za-

dziwi".

St. Turnowski : Julian Klaczko. 4
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Sd o Trybunie, miao w wypowiedzeniu tego sdn
przed jej zwnleuuikanii czy twórcami, to znak, e zmys po-

lityczny wyra)ia si, dojrzewa i staje si politycznym ro-

zumem. Ale temperament zostaje, wpyw nerwów zostaje,

i oburzenie namitne staje si czasem uprzedzeniem, niespra-

wiedliwoci. Stronnictwa umiarkowane i ich dzienniki, oskar-

ay Polaków o uczestnictwo w czerwcowych rozruchach pa-

ryskich, a z radoci witay marsz wojsk rosyjskich na W-
gry; widziay w nim klsk rewolucyi, anarchii. Jeeli one

si myliy, to Klaczko znowu przebra wszelk miar w obu-

rzeniu, kiedy woa i „przysiga", e „to Moskale", a nawet

dla Montalemberta nie robi wyjtku.

„Zdanie moje co do osób i stronnictw lutaj bardzo si

zmienio. Dawno Ci ju o tern chciaem pisa, i nie chcia-

em. Chciaem, bo czuem potrzeb wynurzenia si ; nie mia-
em, bo wiem, jak niepodobnem zamkn w ciasnych grani-

cach listu rzecz tak wan i wielostronn. Musz to ju je-

dnak uczyni, chobym mia by niezrozumianym, a co jeszcze

gorzej, le zrozumianym".

„Otó Ci to z góry zapowiadam, e umiarkowani tu-

tejsi, to s Moskale, tylko Moskale. Dzi wschodni ld
dwóch bójk wiar: Polska i car — a wiar pp. Mole, Thiersa,

Falloux i Montalemberta jest car. Zymaj si jak chcesz:

powiadam Ci to szczere moje przekonanie, a dodam Ci tu,

e podziela je i Królikowski i X. Semenenko i T. Morawski.

Czeme jest Thier.s, który jeszcze przed szecioma miesicami

pisa (Histolre du Consulat t. III) : „II faut etre traitre ou aveugle

})Our ue pas voir, que les Russes sur le Danube c'est le plus

grand peril pour la France, pour lEurope, ponr la civilisation?"

Czeme jest p. Tocquevile, który si zachwyca nad szczero-

ci i uczciwoci polityki moskiewskiej ? Czeme jest p. Mon-

talembert, który roku zeszego, gdy eksploatacya kolei ela-

znych zagroon bya, znalaz tak pikne, tak wzniose, tak

piorunujce sowa — a teraz ani sówka nie znajduje dla

obrony Wgier, Galicyi, i caej cywilizacyi katolickiej, Moskw
zagroonej? Czeme jest p. Falloux, który przeszego tygo-

dnia— jest to fakt prawdziwy, znam go od reakcyonaryusza,
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który byl naocznym wiadkiem — powiedzia w pewnem to-

warzystwie, gdy mu donieli, e Moskale pobili Wgrów:
„Dieu merci, les Riisses font nos affaires!" Tak, tak! „Les

Russes font leurs affaires, et eux ils font les affaires des

Russes".

„Przypatrz si tylko, z jak wciekoci dzienniki hon-

uetes et modenus przeladuj Polaków! Z jak zwierzc hi-

bienoci nas chostaj! A dlaczego? Czy dlatego, e my
zagraamy ich spoeczestwu? To fasz, fasz bezwstydny.

Dwustu przyaresztowauo cudzoziemców z powodu zaburzenia

o czerwca — midzy tymi dwóch Polaliów tylko... Gdzie
wic s ci condottieri de Vanarchie, te legiony polskich pod-

palaczy? Dwóch tylko na dwustu obcych znaleli — a jednak

nie przestawaj w potwarzaniu i przeladowaniu... dla czego ?

Dlatego, e to jest ntot dordre Kisielewa, dlatego, e tego

sobie yczy Moskwa. Moskwa!! to jest ich ultima ratio, ich

kotwica, ich hnssobt! C/.erwoni, mimo wszystkich swych bru-

dów, szalestw i podoci, maj dwie wielkie, dwie wite
prawdy: reform i wojn. Jest to fasz, jest to obuda, e
umiarkowani z bojani przed Czerwonymi zaskorupili si

w zbrodniczej bezczynnoci i uieczuoci. To fasz, to obuda!!

Wanie tylko przez reformy i przez wojn mog zwyciy
Czerwonych, wanie tylko przez to mog ustali pokój. Bu-

geaud tego chcia — on jeden pozna prawd, on jeden nie

byl Moskalem. Ale oni, to Moskale, oni chc tylko ruiny

spoeczestwa, wolnoci, cywilizacyi, byle tylko uratowa ku-

fry bankierów !"

„Ten, kto wobec teraniejszych wypadków, wobec Rosyi,

zagarniajcej ca Sowiaszczyzn, jeszcze mie mówi o po-

koju, nawet o szlachetnych zamiarach cara — to choby nie

by „Moskal rodem, ten Moskalem sta si z ducha, ten mon-

golskich natchnie sucha, Moskwa-Pieko mu Narodem!"

Nie wolno nam sprawy naszej czy z Czerwonymi. — Ale

take nie wolno czy jej z umiarkowanymi, z pp. Fould

i Falloux! Nasza chorgiew jest czerwon i bia zarazem!!!

Pamitaj o tern, kochany Janie, nie sd podug Dehatóio

4*
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i Univers'a — bo to dzienniki moskiewskie, przysigam Ci^

e moskiewskie".

„Powiesz, e to radykalne frazesa, e to tyrady gaze-

ciarskie— có robi? Jestem wicie przekonany, e gdyby
l)y w Paryu, gdyby widzia i sysza tyci ludzi — zdanie

Twoje nie rónioby si od mojego... Poniewa to si sta

nie moe — czas tylko i dowiadczenie Ci przekona po-

trafi ^— bo wiem a nadto dobrze, e moje sowa nie wa".

By moe, e nie wolno czy sprawy polskiej z umiar-

kowanymi, ale czy wolno w jednem oburzeniu czy ludzi

takicb, jak p. FalIoux, z takimi, jak Fould? Czy wolno Mon-

talemberta nazywa Moskalem ? atwo oburzenia si na

ze bya szlachetn cech Klaczki i wielk jego si jako

pisarza, ale namitno w oburzeniu, podniecana zalenoci
od chwilowego wraenia, unosi go, przebiera miar, i czyni

go niesprawiedliwym.

Dalej ju, w tym samym licie, o Stanisawie Chapow-

skim i jego staraniu si o pann Zofi Kurnatowsk, i wre-

szcie o sobie, o Hegemonach.

„auj mocno, e nie jestem teraz w Turwi, mógbym
moe Stasiowi w ozem by uytecznym. Pani Gnstawowa mi

pisaa, e jeszcze wszystko w zawieszeniu, ale ja to uwaam
tylko za konieczne i zwyke decomm, bo ile wiem, Sta sic

pannie Zofii bardzo podoba. Boe szcz im — a kiedy

bd zczeni, niech nie zapomn, e si do ich szczcia

przyczyni czowiek, któremu to jedno jedyn moe bdzie

prawdziwie mi pamitk z ycia wród Polaków!"

„Dzikuj Ci serdecznie za recenzye! Za bardzo mnie

chwali — co si tyczy nagan, wszystkie s suszne. mia-
em si bardzo z „radykalnych grubiastw". Co mnie naj-

bardziej ucieszyo, to ta serdeczna yczliwo, która si w ka-

dym niemal przebija wierszu. Jeszcze raz dzikuj Ci za.

ten sd, tak surowy a tak przychylny!"

„Mimo Twoich uwag jeszcze si nie mogem przekona

o susznoci zarzutu co do Hegemonóta. Ale to za baha rzecz,
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aby si uad tern jeszcze duej rozwodzi. Pewno zauway
pochlebn wzmiank broszurki mojej w artykule Taillandiera

w Revue des Deux Mondes'''.

„Chciaem tu napisa drugie ulotne pisemko p. t. Die

Deutschen Epigonen, Postscriptum an Herm Georg Gervi-

nus— miaem ju j prawie ca napisan, ale róne wzgldy
mnie wstrzymyway. Uwagi Twoje w recenzyi zaday jej

cios ostatni - i ebym wicej nie mia tentacyi, zaraz po prze-

czytaniu Twej recenzyi spaliem brulion. Fuit pawphletus !
!'"''

Otó, z tego zniszczonego pamfletu, jak si autor wy-

raa, uratowao si par pocztkowych kartek. Kiedy Klaczko

zakaza drukowa Hegemonów, to tern bardziej niema si

prawa tlómaczy i ogasza tego urywka, skazanego na zni-

szczenie przez autora zaraz po napisaniu. Trzeba poprzesta

na krótkiej o nitu wiadomoci. Tytu: Die Deutsche Schidd,

Nachschrlft an Herm Georg Genunns, von J. K. (^Yerfasser

des Sendschreihens „Die Deutschen Hegen-ionen"). Powód na-

pisania nastpujcy.

W r. 1848 Niemcy domagay si Holsztynu, Prusy miay

go odbiera; w r. 1849, na upomnienie cesarza Mikoaja,

wszystko ucicho. Prusy si cofny, Rzesza musiaa si co-

fn. Upokorzenie, zawstydzenie. Gervinus, w artykule czy

broszurze ())rzez Klaczk bliej nie oznaczonej), daje mu wy-

raz w tych sowach: „Jeeli tak jest na prawd, e my od-

stpujemy sami, albo jjozwalamy odstpi tej sprawy Szlez-

wiku i Holsztynu, w któr woylimy nasz cze — jeeli

istotnie zatracilimy to uczucie, które robi ucisk gorzkim,

a wstyd nieznonym — jeeli tak jest, to istotnie nadszed

ten czas, e naród straci nie ju wszelk saw, ale wszel-

kie pretensye do walecznoci i do polityki, czas, w którym

czowiek musi zamkn si sam w sobie, a nadziej swoj

odoy do tej godziny rozpaczliwej, kiedy to yjce poko-

lenie mdych serc gwatem bdzie odwoane, a ustpi miejsca

innemu, takiemu, co w rzeczach narodowego honoru bdzie

miao wicej namitnoci, a wicej óci przeciw zuchwal

stwu i samowoli".
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Tak mówi Geryiaus. Klaczko odpowiada, e nie chce

mu urga, i cho miaby do tego prawo, uie chce uczy
si od Niemców szlachetnej sztuki deptania po upadych;

bezsiln zoci tchnce sowa Gervinusa, w nim nie obudziy

uczucia dtr Schadenfrende. „Ale e do tego przyszo, e Pan

na swój naród rzucasz wyrok i kltw, jakiej drce usta na

zgub przez was powiconego Polaka nie miayby wymó-

wi!"
Urga swoj drog. Drwi z tej korony cesarskiej, trzy-

manej w drcych rkach nad gow Hohenzollerna: gowa
zadraa ze strachu, usuna si, korona pada na ziemi

i rozbia si w kawaki...

Lepiej, e tego uie skoczy, e nie wyda — bo jak

dzi ta korona urgaaby jemu

!

Ostatnie sowo tego wstpu jest, e straszna, niezmierna

jest pokuta i ^ara, bo straszn, niezmiern bya wina.

Dalszego cigu ju niema.

Jest dalszy cig, zakoczenie, tego listu z 14 lipca.

Proba o ksiki, troska o chleb powszedni, przyjcie z bó-

lem serca pomocy Gustawa Potworowskiego.

„Ozanama wreszcie dostaem. Prosz ci, jeeli moesz,

o list do niego, bo bardzo bybym rad go pozna. Rozbiór

(boj si tylko, eby nie by zbyt obszernym) przel w tych

dniach. Czytam teraz róda historyi polskiej i obrabiam wa-
nie ycie w. Wojciecha — czy zamieciby ten ustp w Prze

gadzie? Gdybym zosta w Paryu, chciabym nsie tu moje

ksiki i papiery z Królewca, bo mi bardzo potrzebne. Na-

pisaem do Królewca, aby je posiali do p. Gustawa; czy nie

mógby znale sposobu przesania mi ich do Parya?"
„A teraz o rzeczach materyalnych. Trudno, musz przy-

j przesyk p. Gustawa. Ale có bdzie dalej ? Byem ju
tu w bardzo wielkim ambarasie, zwaszcza, e krytyczne po-

oenie Królikowskiego nie pozwalao mi zacign u niego

poyczki. Musiaem, zrzuciwszy pych z serca, poyczy 100

franków od Woowskiego. Zwróc mu je teraz —- ale co da-

lej bdzie? Jeeli nie znajd tu zatrudnienia, wróc do Ksi
stwa."

I
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„O mierci pani Karoliny Mycielskiej ') wiedziaem ju
z gazet".

„Zatrwoy! mnie wczoraj p. Morawski wiadomoci
o okropnem wzmaganiu si cholery n was. Caa familia Un-

rugów miaa wymrze. Boe zlituj si nad nami! Pozdrów

serdecznie cala kochan Tnrwi, tudzie i Gór-)".

„Zegnam Ci — a odpisz mi zaraz. Twój

Julian".

Biedne sto franków musi poycza od Woowskiego!
Cieszy si, e je odda z tej pomocy, jak musi przyj od

Potworowskiego. AVic jest w biedzie zupenej, wielkiej ?

I w takiem pooeniu spada na niego ofiara, propozy-

cya, wszelkiej wygody, obfitoci, dostatku — a on j odrzuca?

To przejcie w jego yciu zostao tajemnic midzy nim a Ja-

nem Komianem, a do czasu kiedy po mierci Klaczki jego

listy odsaniaj niektóre tajemnice jego ycia, a zarazem czy-

st wznioso jego duszy.

Oto jak rzecz si miaa.

W licie bez dnia, ale jeszcze z r. 1849, pisze Klaczko

do Komiana w wielkiera wzburzeniu, e wczoraj wpad do

jego mieszkania jeg<> stryj (zapewne wuj, bo nazwisko inne,

Grlinberg), bogaty bankier, który uczciwym sposobem dorobi

si wielkiego majtku, a teraz osiad w Paryu z on, z sy-

nem i z zamn córk. O Klaczce i jego pobycie w Pa-

ryu dowiedzia si w ten sposób, e mia agenta w Kró-

lewcu, a e Klaczko znosi si z rodzicami przez Królewiec,

wic ów agent móg si dowiedzie, e on w Paryu, i za-

wiadomi o tem Griiuberga. Ten by nietylko krewnym, ale

by dobrodziejem rodziców Klaczki. Po stratach majtkowych
powierzy jego ojcu agency swoich interesów w Wilnie,

i przez to da mu utrzymanie.

^) Karolina z hr. Wodzickieh hr. Józefowa Mycielska, zmara
w W^arszawie 15 czerwca 184 9 r.

'-) Majtelc hr. Cezarego Platera.
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Ten wic czowiek stan przed Klaczc niespodzianie.

Odurzonego tern spotkaniem porwa do swego powozu, za-

vvióz do swego domu, i wreszcie zapyta:

„Czy dzi, czy jutro si do niego przenosz? . . . Na moj
odpowied, e pozostan tam, gdzie jestem, stryj z dobroci,

z wielk dobroci, ale i nie mniejsz staoci, odrzek mi,

eby sobie tego nigdy nie by w stanie wybaczy, aby sy-

nowiec jego mieszka w chaupce taldej, e nie majc a-
dnych przesdów, jeden tylko posiada familijny, e u niego

mieszka musz, e mi wszystko da, w niczem mnie uy
nie myli, e mnie wprowadzi do wszystkich wielkich do-

mów, przedewszystkiem do Rotschilda i Foulda, e chce ojca

mego, wystaw sobie najdroszy Janie, ojca mego tu sprowa-

dzi, bymy razem ay szczciu yli, e czuje moralny obo-

wizek opiekowania si mn, e do tego uyje wszelkich

„nawet prawnych" rodków, e czas ju porzuci „fauta-

zye i kapry.sy" i pomyle o sobie, a w razie „gdj^bym sam

tego nie chcia, to on ju si tem mojem szczciem zajmie . .

."

„Szczcie a szczcie i zawsze szczcie!! Ten czowiek

gotów mnie róami udusi! Wyszedem, wybiegem, szuka-

em Ciebie... Ciebie! O Boe, cóbym za to nie da, gdy-

bym Ciebie mia tutaj ! Serce mi wrzao, gowa zdawaa si

pka, co za dziwne pooenie! Stryj wedug swego przeko-

nania chce tylko mego dobra, ma najszlachetniejsze, uaj-

uczciwsze zamiary ze mn... a ja o mao com go nie prze-

kl w duszy za t dobro, za t uprzejmo!!"

Jak jest wzburzony i rozdarty midzy uczuciem wdzi-

cznoci z jednej strony, a wasnej staoci i wiernoci z dru-

giej, to wyraa z akcentem niemal patetycznym rozterki

i bólu.

„O jeli serce Twe jest tem zwierciadem, o którem

mówi Pismo wite, wejrzyj tylko w nie, najdroszy Janie,

a poznasz i zadrysz, albo moe i mnie przeklniesz . .

."

„Có robi? zapytaem siebie".

^
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„Nie traci chwili i uciec z Parya? Prawieni si na to

zdecydowa, ale obawa dziecinnego popiechu, a przytern

wstyd, wstyd, e uciekam jakbym jak zbrodnie popeni,

wstrzymay mnie od tego. Kogo si poradzi? Kogo? gdy

sprawa adnej nie cierpiaa zwoki? Ciebie nie miaem, naj-

droszy mój Janie — ale czstk Twego serca uniosem

z sob".

I powzi postanowienie.

„Przypomniaem sobie co mi raz mówi, e prosto i sze-

roko postpowa jest Cnot i Rozumem zawsze - i po krót-

kiej walce z sob przyszedem wreszcie do tego rezultatu".

„Wróciem do stryja i miaem z nim dug rozmow.

Nasuchaem si wielu, wielu rzeczy, zniosem wszystko. Po-

wiedzia mi, e kiedy nie mog mu zarczy, e pracuj dla

zapewnienia sobie przyjemnej i niezawisej w wiecie pozy-

cyi (i jake mu to mogem zarczy?) to jedyna tylko mi

pozostaa pozycya — w domu waryatów, i t. d. i t. d."

„Powiadam Ci, kochany Janie, em wszystko cierpliwie

wysucha. Potem stale, bez uniesienia, bez drapowania si,

nie te bez goryczy, owszem z gliolciem pr/.ekonauiein o do-

bryci acz jednostronnych zamiaracli jego, odpowiedziaem

mu, e szanuj i ceni to wszystko, co dla biednj^ci rodzi-

ców ju zrobi, a dla mnie uczyni ma cici, e bd mu za

to wdzicznym do zgonu— ale e s przekonania, obowizl^i,

których zmieni i znie nie mona, e ja takie mam i je

zawsze wypeniam, e moe by pewnym, e nigdy si nie

spodl, ale te e nigdy nie od-stpi mego sumienia, cho-

ciaby ono tylko kaprysem by miao, e zawsze we mnie

znajdzie wdzicznego synowca, ale e ycie moje religijne

i polityczne mnie samemu tylko naley, i e gdy zechce

w nie wglda, w niem mnie dozorowa lub przeszkadza,

to natychmiast opuszcz Pary, i ju si nigdy z miejscem

mego pobytu nie wydam".

„Czym dobrze zrobi? Czy pozostaa mi inna droga?

Osd to sam, mój najdroszy Janie !"
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„wStryj by bardzo wzruszony teui przedstawieniem go-

rcem, acz spokojuem. Powiedzia mi, e widzi, i ma z ob-
lianym do czynienia, e jednak nie clice by posdzony „za

nietoleranta", e tylko czasem pozwoli sobie mnie napomina

i wskazywa mi drog zdrowego rozsdku i prawdziwego

szczcia ... e Ijyby podym i grzesznym, gdyby tego nie

próbowa, ale e to spróbuje w najagodniejszych, „najlibe-

ralniejszych" formacli . .

."

„Taki by rezultat rozmowy. Przyrzekem )ywa u niego

cbo raz w tydzie. Czule si ze mn wszyscy poegnali.

Nie potrzebuj Ci powiedzie, em si wymówi od wszelkich

podarunków i wszelkich moyens detounies, któremi poczciwi

ludzie chcieli mnie wydoby z mego, jak si wyrazili „zbyt

Dyogenesouego pooenia".

..Cay dzie dzi zszed mi ua rozmylaniu skutków, które

ten wypadek na dalszy bieg mego ycia wywrze moe. Nie

bd Ci tu opisywa moich uczu i wzrusze. Jeli mnie

znasz, jeli mnie kochasz, pooenie moje ocenisz ze strony

cierpie, walk i sumienia — sowa wszelkie s tu zbyteczne.

Chc Ci tylko si pyta: có teraz robi? Czekam twojej

odpowiedzi — aeby moga )y zupen, musz tu jeszcze

w kilku rysach uzupeni i moje obecne stanowisko. Stryj

nie zrezygnowa wcale; powiedzia rai owszem, i uwaa to

za wity obowizek dogldania i pilnowania mnie Libera-

lizm, to rzecz bardzo elastyczna, tolerancya, to trzsawisko

moralne — zwaszcza u ludzi jego sposobu mylenia. Mog
tu by wkrótce otoczonym zewszd — a chocia staoci w prze-

konaniu nie strac, to niezawodnie spokojno w pracy''.

„Wiesz, kochany Janie, e ju od dwóch dni nic, nic

nie wziem do ust, e jestem tak zbity, tak zniszczony, e
mnie serce tak boli, ach tale boli, jakby mi je kto we dwoje

rozlama ! Pooenie takie jest nieznone, nie do wytrzy-

mania".

„Bym móg w czemkowiek spokojno odzyska, mu-

sz by tae zabezpieczonym i zapewnionym, abym w kadej

chwili, bez zwoki i zabiegów byl zawsze w stanie opuszcze-

nia Parya. Jak to wykona, jak to zapewni, jak to urz-

I
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dzi, dokdbym si wteuczas móg uda, by zagin — ob-

myl, kochany drogi Janie, bo ja teraz o niczem myle nic

jestem w stanie",

„Jeli mnie kochasz, odpisz, odpisz i pomó Twemu

Jnlianoioi"

.

„Zycie moje polityczne i religijne naley do mnie sa-

mego". Z tych sów mona si domyla, e uczucia pol-

skie, program nauki i pracy dla Polski, Griinberg uwaa za

„kaprysy i fantazye obkanego". Z tego za, e mówi o to-

lerancyi i liberalizmie, wnosi mona, e Klaczko wyzna,

a przynajmniej da pozna, e jest zachwiany w swojej da-

wnej wierze. Czy ju przyj now? Jeszcze nie, ale przeko-

naniem swojem, wol i postanowieniem ju do niej naley.

Po tem przejcie drugie, nie tak bardzo, ale jednak

przykre: pojedynek, z którego si Klaczko ze skruch przed

Komianem usprawiedliwia

:

„Mój kochany Janie!

„Prosz na samym wstpie o pobaanie, a nie wtpi
o dobrych usposobieniacli ; chciabym tylko, aby mnie co do

tego jednego wypadku nie wprzód sdzi, a si cakiem

w mylisz w pooenie moje, jestem bowiem pewny, e na

ten czas zganisz mnie wprawdzie, bo niepodobna nie zgani,

ale zarazem i wytómaczysz. Przypadek ten by bardzo dzi-

wny, a dla Ciebie pewno niespodziany, jeduem sowem: po-

jedynek. Wiele w tem zawiniem, nie w skutku, ale w przy-

czynach - a przyczyn byo moje zbyt lekkomylne post-

powanie, lepiej : pospolitowanie si z modymi emigrantami,

któryeh widywaem w kawiarni, gdzie czytam gazety. Zaczn

ah ovo. Modzie emigracyjna tutejsza przesika cakiem

wyobraeniami komunistycznemi. Bolao to mnie mocno: sta-

raem si, moe nie powoany, kilku zdolniejszych i lepszych

nie nawróci, ale przynajmniej do gbszego zastanowienia

si zachci. W tej myli daem im do przeczytania artyku

Szymaskiego w Przegldzie o Komunizmie. Rezultat z tego

by, em Jezuita. Nasuchaem si duo przycinków, zniosem
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je Z najwiksz spokójnoci, zbywaem artami. Wreszcie

pewne^^o dnia, czytajc gazety, wszedem do pokoju bilardo-

wego — bo nie potrzebuj Ci powiedzie, em jeszcze ani razu

w yciu kija bilardowego nie mia w rku. Dwóch tam grao,

jedeu / nich nazwiskiem Swierzyuski, czowiek w do po-

deszym wieku (lat 40 moe), który bra udzia w r. 1830,

a r. 1848 emigrowa. Jest on z Pockiego, sawny awanturnik,

który ju wiele burd narobi w kraju i nie jeden mia po-

jedynek; synny wreszcie jako dobry strzelec. Otaczajcy go

modzi wychodcy robili róne koncepta nad jego gr, a ja,

który nic a nic z niej nie rozumiaem (a dlatego tembardziej

zasugujcy na nagan), idc za przykadem drugich, powie-

dziaem, e p. wierzyski zdemoralizowany w grze i e si

poci z biedy; tych tylko sów uyem niestosownych bezwt-

pienia, ale w niczem nie obraajcych. P. Swierzyskl w ui-

czem si te nie obrazi: dopiero gdy wychodzcego otoczyli

modzi i — jakem to wyranie sysza i syszeli inni ~ za-

czli go namawia do skarcenia njnie za niestosowne ar-

ciki, a przy tych podeganiach nie obeszo si te bez „Je-

zuity", dopiero w^tenczas przystpi j). Swierzyuski do mnie

i z wielkim krzakiem wpad na mnie, em mia z niego

artowa. Odj)owiedziaem, em nie z niego, ale z gry ar-

towa, e to wreszcie i inni i na wiksz skal robili —
a gd}"^ on jeszcze bardziej si unoszc powiedzia mi, ibym
t\lko nie myla, em jemu podobny i e si z nim zmierzy

mog , odrzekem bardzo niestosownie, e te daleki jestem

od tej myli i e widzc jego irrytacy z powodu przegranej

partyi, nic mu za ze wzi nie mog. Odpowied ta, wy-

znaj, bya bez taktu, bez godnoci i celu. Swierzyuski za-

grozi mi wyzwaniem i nazajutrz je te odebraem. Nie po-

trzebuj Ci i)owiedzie, kochany Janie, jak bolesnym by dla

mnie ten brzydki przypadek, a e pojedynku nie pochwa-

lam, to ci wiadomem. Ale pooenie moje byo takie, e go

przyj musiaem, zwaszcza, e mi usuni rodacy donieli

o przebkiwaniach reszty, e „Jezuici to tchórze". Zarczam
Ci jednak osobicie i wicie, kochany Janie, em wszystko

zrobi, co l)yo tylko w mojej mocy, dla zaagodzenia sprawy
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bez ublienia sobie. Prosieui Sonczewskiego '), by si w to

wda i zaproponowa sd honorowy ; ale vwierzyski ani

chcia wiedzie o tern. Biedny p. Królikowski") wiele wy-

cierpia w tych dwóch dniach; bo zdawao mi si obowiz-

kiem go o teui uwiadomi. Wiedzia te o tern i X Ter-

lecki *)
i okaza mi wtenczas prawdziwe chrzeciaskie i oj-

cowskie wspóczucie, chocia nie mogem i)rzysta na to, aby

on jako ksidz wda si w t spraw, jak mi to w swojej

dobroci zaproponowa. Królikowski rozmówi si z jednym

z moici sekundantów i nnaem [)rzynaj mniej to zadowolenie,

e i mój sekundant, obecny caej awanturze, opowiedzia Kró-

likowskiemu j temi samemi co i ja sowami i zarczy uro-

czycie, em wierzyskiego w niczem nie obrazi i e ten

tylko przez podeganie innych szuka zaczepki. Wystaw so-

bie jednak, kochany Janie, do jakiego stopnia moe doj
zalepienie ludzkie. Swierzyski, który tak dobrze strzela,

który 5-frankówki rzuconej w powietrzu nigdy nie chybia,

a który dobrze wiedzia o mnie, em jeszcze nigdy pistoletu

w rku nie mia, SvYierzyiiski j)rzez te trzy dni przesiadywa

u Lepaa"*) i wprawia si w strzelanie! Nadszed wreszcie

dzie czwarty. Byo to w sobot - wyjechalimy do lasku

w Yincennes. Warunki pojedynku byy: 18 kroków z mie-

rzeniem i jeden strza na l<:omend. Swierzyski i na placu

nie chcia sysze o zgodzie, a chocia powiedzia by Son-

czewskiemu, e nie myli mnie zabi, ale mnie tylko tak

naznaczy, abym cae ycie o nim pamita, to jednak

tak dobrze wymierzy, e mi jego kua koo ucha wisa. Ze

ja nie mierzyem, to sam sobie p<)wiesz, wypaliem w chybi

-

trafi, czyli raczej wcale nie wypaliem, l)o proch si tylko

na panewce spali. Miaem podug prawa jeszcze Jeden .strza.

*) Mody emigi-aut, uwaany za zdolnego i uczonego eko-

nomist.
") Ksigarz — filozof i mistyk.

^) W póniejszych latach przyj obrzdek wschodni, w my-
li suby raissyonarskiej w Sowiaszczynie bakaskiej.

W kocu przeszed na schizm.
*) Lepage, sawny sklep broni i strzelnica.
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A p. wiery liski bardzo przytem obstawa, bym mu da t
„satysfakcy". Owiadczyem jednak, e w aden sposób na

to nie przystan, e ja z mojej strony jestem ju komple-

tnie zadowolony i e p. wierzyski na mnie strzau nie wy-

musi. Sekundanci moi mnie w tem popierali, a ci ze strony

wierzyskiego na to si zgodzi musieli. Taki by lioniec

tej awantury; w kadym razie ze wszystkich najpodaszy".
„Nie zataiem Ci tu nic i umylnie w najdrobniejszych

wszystko opisaem szczegóach. Brudna ta bilardowa burda

niezawodnie Ci zasmuci i rozgniewa. Przyznaj si do winy

i zarczam Ci, e mi bdzie nadal nauk. Jeli jednak bli-

ej si rozpatrzysz, przyznasz^ e ju raz wlazszy w to boto,

wyszedem z niego jeszcze jako tako. Królikowski mnie tro-

ch wylajal, ale i sam przyzna, e niepodobna mi byo si

inaczej wycofn. X. Terlecki wprawdzie innego by zda-

dnia i by musia — ale w wiecie, w którym yjemy, s wy-

magania i prawa, których trudno nie usucha, zwaszcza

w takiem, jak ja pooeniu. Jeszcze raz wic, kochany Janie,

pozwalam Ci si gniewa i mnie wyaja, ale dam te po-

baania i przebaczenia!"

„A teraz przejdmy do czego innego. Stosunek mój

z p. Griinbergiem nie najlepszy. da on po mnie rzeczy

niepodobnych. Chce, ebym czsto do niego przychodzi, liym

dzieli zabawy jego familii, od których mój umys zbyt da-

leki. Niema on adnej delikatnoci: cige przycinki, to co

do mego mieszkania (Dans vn nartier de proletaires , par

commiasme), to co do mego niemodnego ubioru i t. p. przy-

cinki, koczce si zawsze jak now propozycy z jego

a uowem odmówieniem z mojej strony. I jakie propozycye,

mój Boe! Wystaw sobie, e mi raz ofiarowa seryo angiel-

skiego konia!!! — A nakoniec wyzna mi w caej cynicznej

szczeroci, e gdyby to byo w jego mocy zwróci mnie

z drogi z teraniejszych moich szalestw przez kobiety, nie

wahaby si ani chwili tego rodka uy... Co te to za

niezmierzona otcha, to serce ludzkie! I mój biedny ojciec

zaklina mnie w licie, l)ym sucha rad stryja!! Jaki tego

wszystkiego koniec bdzie, trudno mi przewidzie. Zawsze

I
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jednak niespokojny jestem. Zdaje mi si cigle, e to chmury,

które si powoli zbieraj, a z których jeszcze grom wypa-

dnie. Bd jednak przekonany, kochany Janie, e siebie nie

zdradz i e w ostatecznym razie potrafi uj przed niel)ez-

pieczestwem".

„Pisaem Ci o pani Cornu '). Za jej staraniem miaem
dosta miejsce w Bibliotece Richelieu. Byo to lui ju przy-

obiecanera. Za pi godzin codziennej roboty (miaem j)ra

cowa V.' liureau des acnisitions i przedstawia dziea nowo

wychodzce w jzyku niemieckim, francuskim, polskim, cze-

skim i t. d.), miaem pobiera 1200 fr. rocznie, ale co znowu

si to rozbio. Przynajmniej e ju od trzech tygodni wygl-
dam stanowczej odpowiedzi, któr we trzy dni dosta mia-

em. Jeli z tego nic nie bdzie, a spodziewa si tego na-

ley, có natenczas poczn? Czy nie mógby w tym razie

co urzdzi z p. Maciejem i p. Gustawem? Konieczno
niestety przytumia ju we mnie powoli i moje skrupuy. Nie

czy jednak adnego liroku, póki Ci nie napisz, jak si sko-

czyo z l)ibiotek".

„Ozanama spotkaem na ulicy, >ardzo uprzejmie mnie

przywita. Na nieszczcie podró, któr przedsiwzi do

Szwajcaryi, przeszkodzia bliszemu zaznajomieniu si. W ])a-

dzieruiku wróci. Przyby tu i p. Alel^s. Thomas, aem go

jeszcze nie widzia".

„Natomiast poznaem Bohdana Zaleskiego i Cyprana Nor-

wida. Gównym przedmiotem rozmowy )ye Ty. Norwid

ranie bardzo niepokoi: i serce chore i umys chory — rady

nie przyjmuje, a koysze si cigle w jakiej samobójczej

genialnoci, a ze zdolnociami swemi rol)i tylko amane sztuki,

wicej obawy ni podziwienia obudzajc",

„Gervinus'a nowe dzieo o Szekspirze (dotd dwa tylko

wyszy tomy) warte czytania. Zalecam je szczególnie p. Sta-

nisawowi. Dostaem je i przy tej sposobnoci czytam i sa-

mego Szekspira; przeszedem ju wszystkie historyczne dramy,

') Mleczna siostra Napoleona III, wtedy Prezydenta Re-
publiki, i jego przyjacióka do .mierci.
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a obok tego czytaem Liugarda i Turnera z tej epoki. Ucz
si teraz angielskiego jzyka, zwaszcza, e zamknicie )i

bliotek przerwao moje stiidya kronikarskie. Czytae Ma-

ca iileya?"

Po tym licie bez daty, nastpny z 7 listopada 1 849 r

donosi o podanej zmianie w pooeniu Klaczki. Dosta

miejsce w Bibliotece.

„Kocliany Janie!

„Wiesz ju, em dosta miejsce. Dotycliezas jestem kon-

tent z pooenia mego, a konserwator owiadczy mi te ze

swojej strony zupene zadowolenie z moich robót. Jest, jak

mówisz, punkt oparcia. Trzeba mi nawet bdzie wkrótce po

myle o przedueniu mego paszportu, jeli mona, na dwa
lub trzy lata. O powrocie do Ksistwa nie wolno mi my-

le. Byoby to grzechem, dostawszy wreszcie jakiekolwiek

zatrudnienie, znowu by ciarem dla innych. Zreszt obo-

wizków obywatelskich nie mam, mam tylko naukowe, a te

zarówno, albo raczej nierównie lepiej tu wypenia mog. Pi-

sz Ci to, bom i o to spór wiód z Michaem '), Tyle razy

ju w niem yciu lekkomylnie jak jaki Tell przewrotny

odepchnem biedn moj ódk od portu, e ju teraz nie

tak prdko opuszcz przysta, jakkolwiekby niedogodn by
moga. Mój Boe, a jednak, czegóbym nie da za to, ebym
móg by na lubie Stasia i Zofii!!"

„Lubo Ci tu pisz bardzo spokojnie, musz Ci powie-

dzie, em w cigiem gorczkowem rozdranieniu. Gówn
przyczyn Ci ju powiedziaem, drugiej si atwo domylisz.

Grlinberg przeladuje mnie cigle, troskliwoci, pieczoowi-

toci, przechodzc wszystlde granice, niezwaajc na a-
dne odmowy, niezraajc si nawet adnym, nawet i bru-

talnym, wyskokiem. Nie bd Ci tu szczegóów opisywa, s
one bez wartoci dla Ciebie, mogyby nawet w Twoich oczach

by mieszuemi. Bd co bd mnie to wszystko drani, kole,

cierpi niewypowiedzianie ..."

') Miclial Mycielski, póniej ksidz, Jezuita.
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„Pooenie moje finansowe nie/byt wietne. Pobierani

100 tV. miesicznie, ale te mi ua nieszczcie kwartalnie

e.x poat pac, tali, e w cigej jestem biedzie. Nadto prze-

nosiny, skwitowanie si ze starych zalegoci w dawniejszeni

mieszkaniu, a wreszcie gwatowna potrzeba sprawienia sobie

jakiegokolwiek porzdnego ubioru, to wszystko stanowi pe-

wn moraln konieczno, któr ledwie materyalnie ogromn
cyfr 500 franków miem wyrazi. Ciciaem si uda do Cie-

bie, ale na uwag Michaa, e Ci teraz dosy ciasno, myl
w tych dniach napisa do p. Gustawa. Ufam w Bogu, e to

ju bdzie ])o raz ostatni.

Twój J\dian"

.

„ycic tu moje bardzo spokojne i ciche. Po tylu latach

tuactwa bez celu, zdaje mi si, e znalazem przysta chwi-

low, a co wicej, towarzyszów myli i uczu, których do-

td na i)róno midzy rodakami szukaem. Czy dugo to

wszystko potrwa? Czy nowi znajomi nie uwierz faszom

i potwarzom i nie ogosz mnie zdrajc bez wysuchania,

innie, jak to robili dawni? Czy i Ty, kochany Janie, nie zmie-

nisz wkrótce zdania i nie poaujesz, e mi na chwil rk
cisn?... Bóg jeden to tylko wiedzie moe, a lubo ufam

w Jego dobro, e mi oszczdzi drugiej boleniejszej próby,

staram si jednak w duchu na wszystko przygotowa i oka-

za si godnym tylu bolesnych dowiadcze".

Co znaczy ten zwrot gorzki? do czego si odnosi? kto

i kiedy rzuca na niego potwarz i ogasza zdrajc? Obja-

nienia wszelkiego brak.

List nastpny, z 6 grudnia, pisany w wielkiem oburze-

niu na rewolucy rzymsk, rzuca ciekawe i pikne wiato

na uczucia religijne Klaczki (wtedy jeszcze nie chrzecia-

nina), a zarazem na tworzenie si i wyrabianie jego poj
politycznych.

„roda 6 grudnia.

„Wypadki w Rzymie bolenie mnie dotkny, wstrzsy

ca moj filozofi, ca wiar w ludzko i w wolno. Bo,

Ht. Tarnowski : Julian Klaczko. O
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e ju omiu wite wzgldy i obowizki dla gowy chrze-

ciaiistwa, mój Boe, ta ma wic by nagroda, dla ma,
który wród tylu nieprzyjaznych okolicznoci, wród tylu nie-

bezpieczestw, pierwsze da haso do wolnoci i swobody

ludów! Có na to wszystko powiedz ubóstwiacze, bawo-

chwalcy ludu? Nie wiem, ale to przynajmniej mnie ucie-

szyo, e ze wszystkich Polaków, z którymi rozmawiaem,

aden — by te i najbardziej zacentralizow,'in\ - nie mia
ochoty broni „zasad demokratycznych" ludn rzymskiego".

„W ogóle Ci powiedzie musz, e brak mi teraz wszel-

kiego pewnika w pogldzie na ruch teraniejszoci. Oprócz

bolesnych, zakrwawiajcych nowin z domu, myl si bka
wród tego chaosu poj stronnictw i hase, i nigdzie nie wi-

dzi promienia z niebios, któryby móg wsl^aza, z jakiej strony

wejdzie soce zbawienia — bo przecie koniec kocem ono

kiedy wej musi!"

Zakoczenie listu kae przypuszcza, e myl, zawarta

w kocowym ustpie Hegemonóio, myl o Sowiaszezynie,

nie ustpia, owszem, miaa cig dalszy — e owszem by za-

miar jakiej o Sowiaszezynie pracy. Ale zarazem wido-

czne jest ze sów tego listu, e myl przebywaa zmian, e
to wyobraenie, to zaufanie do Sowiaszczyzny, jakie mia
Klaczko w pocztkach r. 1849, bardzo zmalay pod jego koniec.

„Im wicej si nad Sowiaszczyzn zastanawiam, tem

bardziej si jej boj, bo jej odgadn nie mog. Juzem Ci

pisa, e brak mi do zgbienia ostatnich w niej wypadków
wszelkich materyaów. Jeszcze raz Ci wic i jak najusilniej

prosz, aby si o nie wystara. Mi, zamiast Szafarzykowego

narodopisu, przysa mi jego staroytnoci. Do Sukowskiego ')

pisaem z prob o przysanie mi ostatnich numerów Czasu,

w których ciekawe maj by szczegóy. Jerzy ") niezawodnie

najwicej ma materyaów — nie mógl)y do niego pisa

i prosi o udzielenie onych? Postanowiem sobie albo wcale

^) Ksi August Sukowski z Rydzyny.
-) Lubomirski.
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O SlowiaL8zczy:inie nie pisa, albo tak, bym móg powie-

dzie sine ira et studio. Z tego, co dotychczas czytaem i ze-

braem, jeszcze adnego sumiennego aposteriorycznego zdania

*v sobie wyrobi nie mogem".
Ale zupenego i stanowczego ustalenia jego poj i za-

sad jeszcze niema, owszem jeszcze do niego do daleko;

a wraliwo temperamentu, skonno do oburze i wybu-

chów, doprowadza go nietylko do niesprawiedliwoci, ale do

sprzecznoci z samym sob. Niedawno, G grudnia 1849 r.,

gromi rewolucy która wypdzia Papiea z Rzymu, i cie-

szy si , e przynajmniej aden z Polaków jej nie broni

;

Dnia 1 1 stycznia 1850 r. rzuca si na ksidza Kajsiewicza za

jego kazanie o Z)»c/»( narodoioym i Duch u rewolucyjnym . „Za-

sady, objawione przez ksidza Kajsiewicza, s najradykalniej-

sze w Polsce, burz nietylko wiat yjcych, ale i mogiy oj-

ców, i prowadz nas prosto do Moskali. To konserwatyzm

strachu, który z obawy przed wymarzonym socyalizmem wpa-

dnie w istotn reakcy". Jednem sowem, Klaczko pisze mniej

wicej to, co myleli ci emigranci, których ksidz Kajsiewicz

zgromi z ambony za przerwanie kazania. Dziwny jest ten

jego list. Czy on zapomnia o teni, co sam pisa przed mie-

sicem do tego samego Komiana? A. Kajsiewicz innemi

sowami mówi to, co on wtedy napisa, myla to samo co

on. Prócz tego druga uwaga: jeeli to kazanie byo tak obu-

rzajce, to dlaczego Klaczko nie oburzy si na nie zaraz V

Dlaczego nie w licie z 6 grudnia, kiedy ono byo powie-

dziane 29 listopada ? Sprzeczno to trudna do zrozumienia

i wytómaczenia. Modo, wraliwo, usposobienie bardzo

nerwowe, to zapewne jedyne tómaczenie. W jednym licie

Ludwika Górskiego do Jana Komiana z r. 1852 znajduj

ustp, który moe dobrze te sprzecznoci wyjania. „Klaczko,

umys wietny, jasny, trzewy ; serce take dobre. Ale dra-

liwo charakteru wielka. Ta czsto mu nawet prawd za-

ciemnia. Z anegdot sdzi o charakterach i usposobieniach

:

czsto bierze naduycia za bdy zasad". To byo prawd za

modoci Klaczki, a w jego wieku dojrzaym, cho si zmie-

nio, to co z tej nadmiernej wraliwoci zawsze zostao.

5*

k
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Wraliwo, temperament nerwowy, daj si widzie take

w jego zamiarach i postanowieniach. Niedawno cieszy si^

e ma posad w Bibliotece, e zawin do przystani, i obie-

cuje sobie w tej przystani pozosta; po jakim czasie donosi

(znowu bez daty), e t przysta porzuci. Praca biurowa,

mechaniczna, zabieraa mu cay czas, nie pozwalaa praco-

wa umysowo, krpowaa i niecierpliwia go tak, e wola

j porzuci i narazi si na niepewne losy, a odzyska swo-

bod.

„Zmiany niektóre w mem pooeniu zaszy, o których

Ci zapewne doniós Królikowski. Opuciem Bibliotek. Praca

biurowa tak mnie wycieczaa, denerwowaa, i duej wy-

trzyma nie mog-em. Musiaem przez sze godzin na dzie

pisa same tytuy i cyfry, tytu kadego dziea siedmnacie

razy przepisywaem!!! Tego za wiele byo na mnie. Moe
si umiechniesz, e z takiej muchy robi sonia^, ale ja so

bie mog da to sumienne wiadectwo, e takie zatrudnienie

wycieczao we mnie ostatni kropelk krwi zdrowej ; nieraz

wychodzc z biura, l)yem jak pijany temi tytuami, cyframi

i karteczkami. Do adnej porzdnej pracy nie mogem przy-

stpi. Nadarzya mi si szczliwa sposobno. Bawi tu

w Paryu mody Jabonowski '), który mnie prosi o dawa-

nie mu wespó z drugim lekcyj historyi i literatury. Wyna-

grodzenie ofiarowali mi takie, jakie dostawaem w Bibliotece,

a to za dwie godziny dziennie. Nie wahaem si ani chwili

i podaem si do dymisyi. Konserwatorowie, którzy mnie

bardzo byli polubili, aowali mnie serdecznie, dali mi jak

najpochlebniejsze wiadectwo o subie, ofiarowali nawet pod-

wyszy mi znacznie peusy, a wreszcie sami mi przyznali,

e mam racy. Nous le regrettons beaucoup pour nous — po-

wiedzia mi p. Magnin— mais nous en sommes tres contents pour

vous. Prawda, e lekcye nie s tak stae, jak miejsce rz-

dowe; ale mam nadziej, e gdyby Jabonowski wyjecha,

') Józef Jabonowski, z Pacykowa pod Stanisawowem. Do
mierci gorcy wielbiciel i przyjaciel Klaczki. Tlómacz
Bezimiennego poety na jzyk polski.
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to gdzie indziej inuyeh dostan; jakkolwiek dowiadczyem
ju nieraz w raem yciu smutnych skutków niepewnego po-

oenia, nie auj l^roku tego bynajmniej. Królikowski

poczciwy bardzo si na mnie z tego powodu sroy, zwa-
szcza em to wszystko l)ez jego wiedzy zrobi, bo wiedzia-

em z góry, e si na to nigdy nie zgodzi. Ivrólikowski na

ranie si zbyt z emigranckiego zapatruje stanowiska. Acti

!

w emigracyi „mie miejsce" jest tak czarownem sowem, e
o wszystkich innych skonnociach, powoaniach i obowiz-

kach acno si zapomina. Ja za o tem zapomnie ani chc,

ani mog, e przyjechaem do Parya nie nby miejsca do-

sta, ale dla nauki i pracy. Jabonowski i Gorayski '), ucznio

wie moi, bardzo ze mnie kontenci, zachwalili mnie nawet tak,

e ju z rónych stron ofiarowano mi lekcy e, ale nie chcia-

em czasu marnowa".
„Czasu tego uywam teraz z ca rozkosz uwolnionego

w^inia i z ca sumiennoci byego biuralisty. Konserwa-

torowie i dawni moi koledzy bibliotekarscy jak najuprzejmiej

mi dostarczaj wszystkiego i uprzedzaj wszystkie me chci.

Zajmuj si teraz studyami nad manuskryptami, o których

niezbdnoci dla mnie pisa Ci nie potrzebuj. Oprócz tego

pisz teraz i pracuj nad dzieem obszerniejszem, którego

pierwszy tom w trzy lub cztery miesice przygotuj do druku —
treci, jak si domylisz, historycznej. Obrachowaem je na

o — 4 tomy, a posuy mi do utorowania drogi jeszcze roz-

leglejszemu przedsiwziciu. Gdybym si nie ba owi ryb

przed niewodem, pytabym si Ciebie o rad co do wydru-

kowania pierwszego tomu, objtoci 20 — 30 arkuszów; ale

o tem jeszcze czas bdzie pomyle".
„Z Grilnbergiem jako idzie. Byem saby przez dwa ty-

godnie, odwiedza mnie kilka razy ze swoj córk. Zreszt

jakbymy si nie znali".

Jak si ten stosunek skoczy, czy rozszed? nie wia-

domo. Ostatnia to wzmianka o Griinbergu. Odtd ju adnej.

') Adam Gorayski, syn Józefa, póniej onaty z hr. Mo-
deek, brat stryjeczny Augusta Gorayskiego.
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Z jakieg-0 czasu ten list? z r. 1850? czy raoe r. 1851?

Na to brak wszelkiej wskazówki. Niewtpliwie za to w r. 1851

dalszy cig owego zajcia z Zygmuntem Krasiskim, które

si poczo jeszcze w Heidelbergu. Powiadcza to list Kra-

siskiego do Stanisawa Komiana.

„Heidelberg 22 kwietnia.

„Gdym z Dieppe przyby na jesie do Parya, znudzony

wiecznemi skargami, rozsiewanemi na mnie przez Klaczk,

jakobym go chcia o)razi w Heidelbergu, prosiem Augusta

(Cieszkowskiego), by go zaprosi na rozn)ow ze mn , chcia-

em go bowiem szczerze z bdu wyprowadzi, a tem zmniej-

szy skwaniaej duszy kwasu. Wtedy Klaczko znów jak

dziecko zuarowione kaza mi odpowiedzie, e si nie chce

widzie ze ran. Pomylaem: dziecko. Przyjtym albo nie-

przyjtym nie móg by do Augusta, bo codzie do niego

o tej samej godzinie z rana przychodzc, prosto z korytarza

w jego drzwi wchodzi --
i tak raz wszedszy, mnie zasta.

August rzek tylko: „Pan Klaczko". Ja natychmiast si zerwa-

em i przystpiwszy do rzekem: „Kiedy pan do mnie w Hei-

delbergu 1847 r. pisae jak do proroka, pojmiesz pan, e
nie poczuwajc si dn adnych proroctw, nie mogem si

z panem widzie. Ja nie mogem, a pan za tu w Paryu,

gdym ja znów pragn, nie chciae. Zatem kwita midzy
nami. A teraz szczerej prawdy suchaj. Panu si zdaje, e
pan masz do mnie pretensy i uraz — wrcz przeciwnie

jest, bo ja j raczej do pana powinienjym mie, wszdzie

albowiem pan rozgasza, em panu kamieniem odrzuci za

chleb, odpowiedzia ironi za tkliwe uczucie. Gdybym tak

by postpi, bybym podym. Zatem pan mnie wszdzie

oskarasz o podo. To niedobrze i niesusznie. Piszc (!;>

pana pochlebnie o paskim narodzie, sdziem, e najwysz
panu pociech przynios, i nie mogem si spodziewa, e
pan to za ironi poczytasz. Gdyby uaprzykad p. Thiers,

dzi niecierpicy Polaków, napisa do mnie co poclilebnego

o Polsce, czy pan mylisz, e jabym to za obelg i szyder-

stwo uwaa? Wcale nie. Owszem, miabym to w dumie mej
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narodowej za chwil sprawiedliwoci w p. Tbiersie, a skd
ind za grzeczno dla siebie osobist od niego. Jeli pan

w moim licie tego nie uczu zaraz, i na onak cay sens za-

mierzony przeje, to chyba z winy mego stylu j)ochodzi —
moem ciemno si wyrazi. Zatem miaby tylko prawo cho-

dzi po wiecie i mówi: Jaki giupi pan Z. K., ale nigdy

nic innego — rozumiesz pan — nic innego. Do niczego innego

prawa nie masz. Zatem ufam, e \)o takiem szczerem i otwar-

tem wytómaczeniu, pan ju nadal skarg swoich na mnie roz-

wodzi nie bdziesz. Obowizuj nawet pana do tego. Pan

sam czu musisz, e ju nie masz prawa adnego mi w tym

wzgldzie ciga." Tu cisnem mu rk. Przez cay czas

pomieszany milcza, potem co przebkn, obietnic e ju
nigdy nie l)dzie wspomina gorzlio o licie moim, i owiad-

czenie e mi wierzy — ukoni si najuprzejmiej, naj podda-

nie) — i wyszed. Co za prawd, to to, em prawie w ataku

nerwowym by, gdym do przemawia, bo trza wiedzie, e
w one czasy pokpielowe rozstrojenie nerwów moich byo
doszo do stopnia niesychanego. Sów za: „Pan mi w Hei-

delbergu nie przyje, ja mam teraz prawo nie da pa-
skiej znajomoci" — sowo honoru Ci daj, e nigdy ich do

ranie ni na pocztku, ni w rodku, ni w kocu nie wyrzek.

Fasz najabsohitniejszy! Teraz masz prawd najzupeluiejsz,

a po jej wypisaniu, z gbi serca mu przebaczam, i raczej

al mi jego, ni gniew mi na. Sam siebie rozdziera — nie

chce wierzy w serce drugich. Gdyby by uwierzy mojemu,

moebym mu by przyniós cokolwiek ulgi. Mam go za cha-

rakter daleko wyszy od Norwidowego, i intelligency daleko

potniejsz — ale re go robak zawici, i ten drugi, który

w naszym wieku wmawia we wszystkich, którzy nie od razu

urodzili si potentatami lub Rotschildami, e nimi gardz i e
im drudzy co chwila pragn ubliy. Brak w tem godnoci,

a wanie tem, zda im si, e jej dostpuj. Biedni i bar-

dzo biedni ! .
.."

„Powiedz mi, czy mouaby czem dopomódz Klaczce? Na
twoje rce bym przesa".
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Tu znowu Krasiski staje si niesprawiedliwym, kiedy

przypuszcza pospolit próno czy zawi; co najwicej bya
w Klaczce podejrzliwo zbyteczna, powodowana i pochodze-

niem, i draliwem usposobieniem, Stanisaw Komian dopi-

suje na oryginale powyszego listu, sowa nastpujce:

„Klaczko, pomimo urazy, choby urojonej, ale gboko
odczutej, sta si wielbicielem Krasiskiego i przemówi o nim

do cudzoziemców jako o poecie i o czowieku, jak tyko pi-

sarz wyszego umysu i gorcego serca przemówi jest

zdolny".

A teraz zobaczmy, co o tej samej sprawie mówi druga

stnma, Klaczko. Jan Komian widocznie uwiadomi go o licie

Krasiskiego do brata, na co odebra nastpujc odpowied :

„Dobro Twoja wzgldem mnie, staranno w sprawia-

niu mi dobrych nadziei i weselszych pogldów na moje y-
cie i moje stosunki, skoro do rozpdzenia wszystkich nie-

przyjemnych dla mnie wrae i wspomnie — napeniaj mnie

prawdziw, szczer i dozgonn wdzicznoci dla Cie)ie, mój

kochany drogi Janie ! Nie mam sów, i nie chciabym ich

nawet uy, gdybym móg, by Ci wyrazi ca moj wdzi-

czno za tyle troskliwoci i pieczoowitoci ze strony Twojej

dla mnie. Z tego tylko stanowiska chc si zapatrywa na

ca spraw z p. Krasiskim, któr mi objaniasz, bo co do

istoty rzeczy samej, mog Ci zarczy, e nawet i tyle ob-

janie nie potrzeba byo. Ja oddawna wytlómaczyem so-

bie szlachetny charakter osoby, o której mówisz i której

sowa mi przytoczye. W nieszczliwych zajciach ze mn
widziaem i upatrywaem oddawna tyko dziwny zbieg uprze-

dze, nieporozumie, a moe i plotek. To, co mi donosisz,

mogo tylko posuy do utwierdzenia mnie w dawnej myli

i przysigam Ci, kochany Janie, e ani ladu ju goryczy

lub alu w mojem sercu dla p. Krasiskiego nie ma. auj
tylko, em si sta przyczyn niepokoju i rozdranienia dla

duszy tak |>iknej i wzniosej, a bezemnie ju dosy rozdra-

1
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nionej. Oto w krótkich sowach szczery wyraz caego mego

usposobienia wzgdem niej — czy z niego zadowolony?"

Tals.ie byy pocztki stosunku, którego dalszym cigiem

bdzie zayo, czste rozmowy i dyskusye, nie jedna bar-

dzo zaszczytna wzmianka o Khiczce w listach poety, a ko-
cem: artyku Smierc Zyipnn.nta Krasiskiego w Wiadomo-

ciach Polskich i Bezimienny poeta,.

W kocu listu wiadomoci o sobie:

„Po powrocie moim do l^arya straciem wprawdzie lek-

cye u Jabonowskiego, który wyjecha do wód, ale za to ))ro-

si mnie o wykadanie historyi jego kuzyn, Ludwik Krasi-

ski '), pod temi samemi warunkami — tak, e wolny jestem

od trosk powszednich na teraz. Na par tygodni osiedlimy

w 8t. Cloud, gdzie wiee powietrze i wiejskie na pó ycie

bardzo si przyczyniaj do poprawienia mego zdrowia. Mo-

esz by o mnie zupenie sp.okojny. Ból piersi prawie ju
cakiem usta, a nawet, jak mi tu zarczaj, znacznie lepiej

wygldam".

') Ten stosunek zosta na zawsze. Ludwik Krasiski zaj-

mowa si czynnie i skutecznie losem Klaczki w latach

dla niego najtrudniejszych.



IV.

Zamierzone prace. Pozostae ich lady. Sowiaszczyzna. Historya

poezy polskiej XIX wieku. Historya Literatury polskiej. Prace dru-

kowane. Artyku o Dantem. Lenora i Ucieczka. Przeciw Jeneraowi

Zamoyskiemu. Prace w jzyku francuskim. Pojedynek. Stosunki i przy-

janie. Rosnca sawa. mier ojca i chrzest.

„Czuj si jak wizie wypiiszczouy na wolno, z roz-

kosz uywani swobody" — pisze o sobie Klaczko po wyj-

ciu ze suby w Bibliotece, i dodaje, e pracuje nad wie

kszem dzieem; zamierza je na trzy lub cztery tomy, o druk

tomu pierwszego, objtoci dwudziestu do trzydziestu arku-

szy druku, moe niezadugo zacznie si porozumiewa z Ko-

mianem.

Co to za dzieo? jaki zamiar lub plan?

Po mierci Klaczki znalazo si mnóstwo notat, zapi-

sek : dwanacie kartonów zapenionych i)apierami. Z bijcem

sercem, rk niespokojnie drc, otwierao si te kartony.

Co si w nich znajdzie? jakie skarby i klejnoty wydobdzie

si na wiat z tej kopalni? Niestety zawód, nadzieja omy-

lona. Skarbów niema. Czasem, bardzo rzadko, natrafi si na

jak per, na jaki drogocenny kamie, ale pera czy ka-

mie cho ma blask, nie ma ksztatu — nie ma ani caoci,

ani obrobienia. Kilka, w najlepszym razie kilkanacie ust-

pów wietnych, ale niedokoczonych. S zredagowane, go-

towe do druku, ale uryw^aj si po dwóch lab trzech stron-

nicach i dalszego cigu nie maj. Ogosi je mona, i na-

ley; ale ogoszone wywoaj tylko al, e s tak krótkie.

Ogromna za wikszo tych papierów, to na lunych kart-
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kach za|)isane nazwiska, daty, e/sto wycigi z dzie obcych,

cytaty z autorów: uwagi lub sdy wasne, o ile s, to tak

krótko naznaczone tylko, e dla pamici autora mogy prze

chowa jego myl i posuy mu do jej rozwinicia, ale czy-

telnikowi nie mog wystarczy do jakiegokolwiek objanie-

nia, choby do domysu, jak autor t swoj myl pojmowa
i chcia rozwin.

Odnosz si te zapiski do pr/.edmiotów rónych, i ka
przypuszcza, e miay suy do rónych przedsiwzi i prac.

Z niektórych, niezbyt licznych, mona si domyla, e
Klaczko mia zamiar pisa co o Sowiaszczynie, o czem

sam zreszt po przyjedzie do Parya ws{)omina. Ale s to

prawie same wycigi, najwicej z Szafarzyka Czy myhil

pisa jak history Polski? O pracy historycznej wspomina

wprawdzie, ale wiedzia on dobrze, w jak ogromn prac
musiaby si zagbi, jakie morze róde zbada i opano-

wa, ktoby tak prac chcia podj. Czy z tem usposobie-

niem, jakie mia i jakie w sobie zna, byby móg postano-

wi miao i stanowczo, e na dugie lala, moe na cae y-
cie, odda si tej jednej myli i pracy? Taka cigo, taka

systematyczna i przymusowa i)raca, nie )yla w jego naturze.

Jednak z niektórych zapisek mona wnosi, e tak myl,

cho zapewne przelotn, mia. S wycigi z Bielowskieg*o,

s zapiski (bardzo krótkie, przez to nie wiele znaczce)

o Bolesawie Clirobrym, albo o wprowadzeniu chrzeciastwa.

To wszystko wskazuje, e jaki zamiar moe b\, ale si nie

wyrobi, prawie (rzec mona) nie zacz si nawet na prawd
wyrabia.

Wielka liczba tych lunych notat odnosi si do historyi

sztuki, najwiksza do historyi literatury nie samej tylko

polskiej: do powszechnej. Z jak ciekawoci i radoci na-

potyka si naprzykad osobn du kopert, z napisem aS<?( •

di<i Honicrica! Ale te studya, to duo wypisów z rónych

dziel o Homerze, i wyjtki z Iliady i Odyssei, przeznaczone

zapewne na illustracye czy dowody jalcich spostrzee i twier

dze — twierdze i spostrzee prawie niema. O Odyssti

tylko cokolv\iek wicej, co, co wyglda na plan czy szkic
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rozprawy lub rozdziau o uiej. Tak samo Shakespeariana.

Wyjtki z dzie cudzycl), wyjtki z wielu sztuk Szekspira,

ale nic, coby byo Klaczki wasnem. Zapiski o Dantem, które

miay suy do wielkiego dziea o nim, pomogy po wielu

latach do Wi czorótc Fiorenckich ; ale o Homerze, o Szekspi-

rze, nie zrobio si nic z tych przygotowywanych materya-

ów. Jest ich za bardzo wiele, do bardzo wielu: jest Ario-

sto, Macchiavelli, Milton, Eschyl, wszystkich wylicza i za

dugo i niepotrzebnie. Diio Francuzów; midzy nimi, cokol-

wiek dusze nstpy o Corneille'u, o Cydzie mianowicie, i do
zoliwy ironiczny o Pohjencte. O malarstwie, raczej o ma-

larzach, zapiski tak samo skpe; o muzyce co, co wyglda
jak szkic artykuu o Don. Juanie Mozarta. Bardzo wiele cy-

tacyj z autorów staroytnyci, Cycerona, Tacyta i t. p., ze

w. Augustyna, które miay zapewne stosowa si do ludzi

lub do kwestyj i posuy za wietne objanienie, za arty-

styczne zaokrglenie w zamierzonych a nigdy niestety nie-

wykonanych rozprawach.

Notat tycli najwicej do rzeczy polskich, do historyi

literatury, ale roztaczajcej si na tle historyi. Bez stanow-

czego dowodu, ale nie bez znaczcych poszlak, mona przy-

puszcza, e Klaczko mia w zamiarze dwa róne dziea

o literaturze polskiej : jej liistory ca, i history poezyi

w XIX wiel^u. S bowiem dwa do nich osobne, napisane,

nstpy, jeden nawet do daleko posunity, starannie wyko-
czony i przepisany. Sdzc po ])imie, po papierze bardzo

zókym, monaby sdzi (na niepewne), e myl o Historyi

poezyi bya dawniejsza, przysza wczeniej, cho trwaa du-

ej, skoro Klaczko si ni zajmowa w r. 1856.

Cztery lune kartki, zapisane bardzo drobnem, bardzo

zbitem pismem; przekrele, dodatków, odsyaczy, wiele,

a doj trudno, jak one do siebie nale i po sobie nast-

puj; na jednej z tycli kartek napis: Cel dziea — Metoda—
Charakteryutyka nowszej poezyi naszej. Na pocztku zarzut

(do dziwny), e w tej poezyi jest przewaga refleksyi nad

uczuciem, kiedy ródem i natchnieniem poezyi jest uczucie

i wiara. Zaraz potem, w wietnym stylu, penym effekto-
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wn} cli antytez, zarzut, e nasza poezya chce przyszo bra
za przedmiot, kiedy z natury swojej z przeszoci i teraniej

szóci tylko moe snu swoje natchnienia i bra swoje obrazy.

Czy to do Krasiuskieg'0 wynjierzone? Po czci do Niebo-

skiej komedyi, ale w cigu dalszym s o Przedwicie i Psal-

mach sowa, dowodzce e nie o Krasiskiego mu chodzi,

ale raczej <• moliwe rozdwojenie, oddalenie ycia i obo-

wizku od sowa i od ideau. damy od poezyi, eby bya
filozofi albo proroctwem, a w yciu poprzestajemy wygodnie

na troskach o chleb powszedni, o materyalne dobro. W poe-

zyi tymczasem — w tej, która bya i jest nasz si, niema

tego oddalenia i rozdwojenia. Przeciw^nie, ona nie zna „sowa

i czynów rozdziau". Jej istot i jej cech jest prawda y-

cia, jest \wy nierozerwalny zwizek ze zjawiskami, bole-

ciami, obowizkami i deniami tego ycia. Ona nigdy nie

patrzaa obojtnie na wiat ze szczytów Olimpu czy Parnasu,

ale miowaa go, pielgnowaa, cierpiaa z nim macierzy-

skiem sercem, a odbywajc z nami ziemsk pielgrzymk,

zachowaa przecie swoj niebiask czysto. Przez t prawd
ycia i t niebiask czysto (wznioso), dostpuje najwy-

szej godnoci, ma uniwersalno mioci i wiary.

Ustp ostatni mówi o trudnociach, jakie ma do poko-

nania ten, kto si kusi o obraz tej poezyi i jej dziejów.

Przedmowa to? czy wstp, preludyum do tego, co miao

by dalej? Dalej niema nic. W tern co jest, cho nie jedno

wyda si moe przesadnem, mylnem, sia zapau i sia stylu

jest wielka, a myli gbokie, uderzajce, spotykaj si czsto.

Drugi zamiar jeszcze wikszy — to Historya literatury

polskiej : ,,Rys dziejów pimiennictwa polskiego (dla uytku

modziey). Cz pierwsza. Od najdaioniejszych czasóio do

epoki Zygmiintowskiej", mówi napis na oprawnym, porzdnie

pisanym rkopisie i dodaje dat: Pary 1852.

Szkoda, e nie wyda; wiksza, e nie skoczy. Dzi,

kiedy historyi literatury jest kilka, ten Rys nie jest ju tak

potrzebny, a przez niejedno nowsze odkrycie podlegaby na-

wet nieuniknionym sprostowaniom. Pó '.vieku temu, byby

cho tylko uamek, bardzo owiecajcym, bardzo pozytcz-
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nym. Jaki jest wzity sam w sobie? Treciwy i ogólny. Sama
esseneya rzeczy; najwaniejsze, najistotniejsze cechy czasu

i cechy pimiennictwa, okrelone krótko, jasno, a bystro

i wyczerpujco. Szczegóów mao, prawie niema ich wcale.

Cztery rozdziay, pidziesit jeden l^rótkich paragrafów. Na-

przód pytanie o przedeirzeciaskich pierwiastkach czy za-

rodach literatury. A wic podania, legendy, co w nich z hi-

storyi wzite, a co z wyobrani. Symbolika tych poda, ich

niektóre podobiestwa z greckiemi: mianowicie w jednych

jak w drugich s pierwiastki wasne, i s inne, widocznie

wschodniego jeszcze pochodzeniu, odziedziczone, przyniesione.

Dalszy rozwój tych poda przerwany chrzeciastwem. Ró-
nica zachodniego katolickiego i wschodniego byzantyskiego

chrzeoiastwa, i z niej wynikajca, na niej oparta, rónica

cywilizacyi w Sowiaszczynic. Z chrzeciastwem przycho

dzi nieunikniony przewany wpyw aciny, i cofa w gb,
przygusza, pierwiastki rodzinie, kiedy stan wewntrzny, po-

dzia pastwa, potem najazdy Tatarów, wstrzymuj postp

cywilizacyi w Polsce. Wielka epoka cywilizacyi redniowie-

cznej, wiek XII i XIII, dlatego mao lub wcale nie wpywa
na Polsk. Nastpuje zjednoczenie pastwa i jego wewntrzna
cywilizacya: okietek, Kazimierz. Trz}- elementa prawa, ro-

dzimy, rzymski, i kanoniczny, odbijaj si w póniejszych

instytucyach, pojciach, i losach. Rekapitulacya epoki Pia-

stowskiej, i druga cz zarysu : epoka Jagielloska. Po-
czenie z Litw, wzajemny wpyw Litwy i Polski na siebie,

najwietniejszy okres historyi. Zwrot i postp w cywilizacyi.

Pierwsze wpywy klassycyzmu: dziea w aciskim jzyku,

wiersze i kazania w polskim. Akademia krakowska, moe
nie susznie nazwana poowiczn w tym okresie jej bytu:

wpyw hussytyzmu. Tyle jest.

Gdyby byo wydane, spotkaoby si zapewne z nieje-

dnym, i moe susznym, zarzutem ; ale w spostrzeeniach

Klaczki, w jego rozumieniu czasów i wypadków, w jego -
czeniu skutków z przyczynami, jest przenikliwo i bystro
taka, e nie jedna jego mimochodem rzucona uwaga moe
posuy i dostarczy wtku do dugich rozmyla i do gb-



LlTRRATUrsA 1'OLSKA. 79

szego wniknicia w natur jmlskiego spoeczestwa, w lite-

rackie jak historyczne objawy tej natury.

Niestety, jedyna to cao, jaka si znajduje w ogroni-

nem mnóstwie jego zapisek. Te odnosz si do wszystkicli

wieków literatury poskiej (najmniej do wieku XVII) i do

wszystkicli niemal znaczcych pisarzy. Ale co o nicli myla,

jak sd/i, tego alt)o nie mówi wcale, albo tak szkicowo

i niewyranie, e dla niego samego tylko myl bya dosta-

tecznie zaznaczona, dla drugich tak nie jest. Po wikszej

czci za nazwiska pisarzy, jakie daty z ich ycia, zapi-

sane prace o nicli, rzadko wasne uwagi. Im bliej koca,

im bliej rozbiorów, tem wicej tych notat, a zawsze równo-

leg-le z litcrackiemi id kwestye historyczne. Elekcyjno,

sejmy, konfederacya barska, Legiony, eby innych nie przy

tacza, mieszaj si z zapiskami o Kochanowskim lub o Klo-

nowiczu, o Konarslvim, Staszicu Inb Naruszewiczu. Z wieku

XIX notat moe najwicej. Nie s zupene, przygotowanie

raateryaów jeszcze nie ukoczone; ale nie s pominici na-

wet tacy, na których zwykle mniej si zwraca uwagi. Cz-

sto spotyka si o jednym i tym samym notat kilka, zuj)e-

nie identycznych co do treci, widocznie skutek zapomnienia

Od Mickiewicza poczwszy zapiski s liczniejsze i obtitsze,

dusze. Mona z nich wnosi, e ze szczególnem zamiowa-

niem byby Klaczko opisywa Malczewskiego. Do Sowac-

kiego s zapiski wicej szczegóowe, o tym lub owym poe-

macie, o Balladynie naprzykad, ale niedostateczne na to, by

z nich pozna co wicej, jak ogólne podziwienie dla talentu

poety. O Krasiskim ju wicej zda i sdów, te znalazy

si z czasem w Bezimienni/m poecie; ale tu s take zazna-

czone tylko. Co wydaje si widocznem, to e pewien zbiór

zapisek o Mickiew^iczu suy za plan do tych wykadów
z r. 1858, które takie sprawiay wraenie i tak Klaczce

zrobiy saw. Ale plan, suchy szkielet, porzdek materyi, tu

i ówdzie cytat, przeznaczony zapewne na zakoczenie ustpu

lub wykadu. Tego gorcego uczucia, tego blasku sowa,

które suchaczy wprawiay w uniesienie, niema ; widocznie

zrobi plan, trzyma si go, ale w wykadzie improwizowa.
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AV odnalezionNcli i przedrukowanych wieo Listach

z Woch z r. 1860, r/Aica Klaczko mimochodem uwag, e
s dwa sposoby czytania: czytanie na kanapie, z którego

mao co lub nic w gowie nie zostaje, i czytanie przy stoliku,

z papierem przed sob a piórem czy oówkiem w rku. Otó
te wszystkie pozostae po nim zapiski, to musz by lady
i skutiii tego drugiego czytania. Studyowa autorów, studyo

wa ich opracowania, a cokolwiek uderzyo go w nich albo

jemu stano w myli, to rzuca na papier, chowa na zapas,

z nadziej czy zamiarem spoytkowania tego kiedy, przy

pisaniu.

Takie s pozostae lady jego zamierzonej pracy o lite-

raturze polskiej
;
praca musiaa by ogromna i rozoona na

lata. Ale w tym samym czasie zaczy przecie wychodzi

w druku jego prace mniejsze, niby opiki od wielkiej. „Czy

tale w Bibliotece Warszawskiej mój artyku o Dantem"' —
pyta Klaczko Komiana w jednym licie z r. 1852. Jako,

w grudniowym zeszycie Biblioteki (1852), jest Dante Ali-

ghieri. Dlaczego bez podpisu autora? By moe, e bawic
w Paryu bez paszportu, ba si swojem nazwiskiem zwró-

ci uwag wadz na rodzin pozosta w Wilnie i narazi

j na przykroci.

Ten artyku, to jest waciwie wstp, zaoenie, za

którem dopiero mia i wykad, rozwinicie w l^olejnem

przedstawieniu trzech czci poematu, tego jego znaczenia

i charakteru, które tu s z góry oznaczone w zbitem stre-

szczeniu.

Tego dalszego cigu, tej waciwej pracy o Dantem,

niema; ale w tym pocztku daje si pozna to samo jego ro

zumienie, które po latach blisko czterdziestu znajdzie si

w Wieczorach Florenckich. Daje si te pozna i podziwia

rozlega gruntowna znajomo przedmiotu i jego rozlicznych

opracowa; ze zdumieniem przychodzi si pyta, jak on mia
czas ju to wszystko przeczyta, dowiedzie si? Nade-

wszystko daje si pozna ten wzrok bystry, orli prawdziwie,

co z góry na rzecz patrzy, ogarnia wszystko co do niej na-

ley, a w niej widzi i przenika wszystkie skadowe pier-

I
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wiastki. Jak w Wieczorach Florenckich, tak i tu zaczyua si
od r. 1800, od Wielkiego Jubileuszu Bonifecego VIII. Jak

tam ten rok, ten pocztek wieku XIV jest dat przeomu, ter-

minem schjlku wieków rednich, a brzasku nowszych. Ta
rónica czasów i ich charakteru, wykazana w szeregu zesta-

wie i porówna, gbokich i wspaniaych. Jak tam, poemat
Dantego jest obrazem, pomnikiem redniowiecznego wiata,

jego wiary i jego wiedzy, jego rzeczywistoci i jego ideaa —
jest rezultatem pracy wieków, skupieniem i podniesieniem

rónycli pierwiastków i form, które byy rozprószone, nie po-

czone w organizm. Bardzo czsto spotyka si myl, uwag,
nawet zwrot, znany ju z Wieczoróiu. Bardzo pikny, mdry,
ustp o podobiestwie natury, istoty, w architekturze gotyckiej

i w Boskiej Komedyi, a obok niego drugi, okrelajcy rónic
sztuki staroytnej i chrzeciaskiej. Wieki rednie si ko-
cz, zacznie si wiat nowy; nie we wszystkiem od nich e
pszy, ale wielki. I kiedy o tym wiecie i jego wielkociacli

mówi, ))rzypomina tu Klaczko szczegó jeden (i jeden z naj-

))ikniejszych) ju nie z Wieczorów Florenckich , ale z Jn-

linsza II. Rafael dwa razy wymalowa Dantego w kamerze

delia tie(jnatura, na Parnasie, i w Dyspucie. Otó, ten krótki

ustp o Dyspucie, to niby ziarno, zaród, tego najwspanial-

szego jej opisu, jaki si znajdzie w jego dziele ostatniem.

Jzyk, styl, jeszcze nie jest zupenie wyrobiony: nie ma
tego blasku, tej siy, jaka jest w pismach póniejszych, jakie

s ju w niemieckich Hegemonach. By moe, e przez lata

nauki w Królewcu i lata praktyki w Heidelbergu, Klaczko

uywa cigle jzyka niemieckiego, a w polskim pisywa nie

móg; do, e to nie jest jeszcze ten pisarz niezrównanie

wietny, jakim sta si z czasem.

Szkoda, szkoda, e Klaczko zacz tylko, a nie sko-

czy, e koleje ycia oderway na dugo jego myl i prac
od Dantego. Moe mielibymy w polskim jzyku studyum,

choby nie równe Wieczorom^ ale do nich podobne. Tylko

gdyby Klaczko by wtedy zagbi si w Dantem i jemu

swój czas i prac powici, nie mielibymy dzi jego pism

polskicli i o polskich sprawach.

tit. TarnuitsJci: Julian Klaczko. Q
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Drug'i jego artyku w polskim jzyku, to Lenora

i Ucieczka, drukowana w r. 1853 w Pokosiu, maera pi-

semku, wychodzeem w Lesznie.

Zaczyna od wspaniaego i gbokieg-o okrelenia bal-

lady, li^tóra „form stoi midzy epope a dramatem, a sztuk

midzy natur a kultur, midzy ludowym instynktem a ar-

tystyczn wiadomoci". Jej warunkiem jest „równowaga

ducha poety z duchem ludu". Wszystkie ballady dawniejsze,

jakie si ukazywa zaczy juz w XVII wieku, pisane byy
nie w tej równowadze, ale „w uczuciu wyszoci poety nad

gminnym zabobonem". Tak pojta i pisana ballada stawaa

si konwencyonaln, sztuczn, martw. „Burger pierwszy

wróci na tor prawdziwy, z prostot i naiwnoci przystpi

do prostej i naiwnej bani, utrzyma si w równowadze z du

chem „ludu", i dlatego da w Lenorze przykad, wzór, po-

kaza czem ballada jest i jak by powinna. To jej znacze-

nie w poezyi europejskiej, znaczenie wiksze, ni talent jej

autora wzity sam w sobie.

Ale Ucieczka jest od Leuory wysza. Wysza przez to

naprzód, e mniej refleksyjna a wicej naiwna i wicej wie-

rzca, przez to dalej, e bardziej skupiona, bardziej drama-

tyczna. Blirger wprowadza wiele szczegóów i rozwodzi si

nad nien)i szeroko (perswazye matki, przyjcie upiora, widma

i stracliy podczas jazdy, szydercz}^ miech konia w ostatniej

chwili). U Mickiewicza adnych przyborów, adnych deko-

racyj, wielka oszczdno sów, wszystlio idzie szybko jedno

za drugiem ; a ta szybko i nago wywouje silniejsze wra-

enie grozy, ni tamte przybory. Naiwno ludowych wie-

rze i prostota zwrotów ludowych, take w Ucieczce wier-

niej zachowane. Wreszcie to co gówne, zwizek przyczyny

ze skutkiem, uczynku i kary, cilejszy, konieczniejszy, wi-

cej logiczny. Lenora bluni — to jej wina — i za to jest

porwana przez upiora ; kara moga tak samo l)y inn. Dziew-

czyna z Ucieczki idzie do czarownicy, chce ujrze kochanka

choby go z tamtego wiata sprowadzi, dobrowolnie ucieka

si do czarów i zakl. Przyjcie upiora jest naturalnym

skutkiem jej uczynku, porwanie przez upiora kar z niego
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wynikajc, do nieg'o zastosowan. Bardzo subtelnie, bardzo

piknie, tlómaczy Klaczko powody wikszej ponuroci, wi-
kszej gTOzy w Ucieczce, anieli w Lenorze. Dostrzega za
i wskazuje, e jedna ma podkad katolickich, druga protes-

tanckich poj o naszym i o zagrobowym wiecie; dlatego

jedna ma wicej prostej wiary, druga wicej refleksyi, dla

tego Lenora i jej matka rozprawiaj, rozumuj, a dziewczyna

z Ucieczki jest poboniej sza, bierze z sob szkaplerze, ko-

ronki i krzyyk. Kzucenie ich na rozkaz upiora jest drama-

tyczniejsze, robi wraenie straszniejsze, ni widma towarzy-

szce jedzie Lenory. Dowodzenie, naszem zdaniem zwyci-

skie, a rzecz w kadym razie wietnie napisana.

Najbliszy potem polski artyku Klaczki, wymierzony

jest przeciw jeneraowi (wtedy pukownikowi) Zamoyskiemu,

Jak to by moe ? Klaczko napisa co na Zamoyskiego ?

Dla czowieka, l^tóry ich widzia razem pracujcych, który

przez cae ycie sysza co Klaczko o Zamoyskim myla—
w zdaniu róni si z nim nieraz, ale w najwyszem usza-

nowaniu nie chwia si nigdy — bya to rzecz nie do uwie-

rzenia. Napotkawszy j w ksice p. F. Hosicka o Klaczce,

mylaem, e jaka pomyka, e trzeba bdzie j sprostowa;

zapytaem samego Klaczki. Potwierdzi: istotnie, napisali wy-

drukowa t broszur. Drczy chorego pytaniami, da od

niego tómaczenia w sprawie, która oczywicie bya mu przy-

kr, zdawao mi si nie wielkiem oliruciestwem, ale jednak

okruciestwem. Nie wycigiem na objanienia i tómaczenia,

<llatego wiem o broszurze tyle tylko, ile ona sama o sobie mówi.

„O szkole narodoicej na BatignoUes^\, odpoioied panu
Juliuszoioi Jedliskiemu (1854), to oskarenie przeciw Za-

moyskiemu, którego ów Jedliski by tylko narzdziem, e
tej szkole i jej dobroczycy, Sewerynowi Gazowskiemu
szkodzi z tendencyjnych partyjnych powodów. Nie udao mu
si dosta szkoy pod swój wpyw, czy bezporedni czy po-

redni przez jednego z synów Adama Czartorysldego, i od-

td podkopuje jej powag i przyszo, nauki wystawia jako

niedostateczne, wychowanie jako bezreligijne. Jedliski tylko

usunie poycza swego pióra i nazwiska.

6*
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e ludzie faszywo i le sdz tycb których nie znaj,

to rzecz powszechna ; e Klaczko mody, wraliwy, móg si

uprzedzi i unie, rzecz naturalna. Dochodziy do niego

wszystkie ze sdy, jakich o Zamoyskim byo w emigracyi

wicej ni o kadym innym; wszak sam Mickiewicz, na krótko

przed mierci, z Konstantynopola, pisze o nim, e „chciao

mu si by jeueraem angielskim". Poj wic mona, e
Klaczko w sdach i oskareniach posun si do niesprawie-

dliwoci, a zaprzeczy nie moua, e swoje oskarenie napisa

wietnie, z wielk si namitnoci i ironii. Ale gdyby nawet

niesprawiedliwym nie by, gdyby mia suszno we wszystkiem

co Zamoyskiemu zarzuca, to zawsze dziwi si mona nie jego

namitnoci i ironii, ale jego zemu smakowi. „Dobroczynny

wpyw^ salonowej protekcyi", ,.Janie Wielmony dobroczy-

ca", „Cerberowi trzeba byo rzuci jak tust ko, a gryzby

j spokojnie i godnych zbów nie wyszczerza" — te i tym

podobne sowa, a podobnych jest wiele, byyby naturalne

w jakiem pospolitem emigracyjnem ])imie, ale nie w ustach

Klaczki.

Na zakoczenie tej sprawy, jeden szczegó. W papie-

rach Klaczki znalaz si jeden may licik jeneraowej Za-

moyskiej. Po mierci Jeneraa Klaczko przemawia o nim na

dorocznem posiedzeniu Towarzystwa Historycznego.

Oto, co do niego pisze wdowa:

„Bóg zapa za rado, jak mi Pan sprawi — rado,
jakiej nie sdziam, abym kiedykolwiek ju dozna moga.

Jeeli mio jest patrze na obraz oddajcy rysy osoby ko-

chanej, stokro milej sysze sowa, które dusz i myli jej

oddaj. Pewn byam, e Pan nie moesz powiedzie jak

tylko doskonale- to jest doskonale dla tych, co mniej znali

raniej kochali. Ale eby byo doskonale dla mnie, tego nie

mogam si spodziewa. To te sprawie mi Pan rado bar-

dzo istotn, bardzo wielk".

To jest najlepsze wiadectwo uczu Klaczki dla Za-

moyskiego z czasów kiedy go pozna, i najlepsza odpowied

na jego dawniejsze sdy i zarzuty.
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W tym samym roku, 1854, zaczynaj si ukazywa jego

prace we francuskim jzyku. Przypomina si, i umiech wy-

wouje to, co nie tak dawno pisa do Komiana: „Nie umiem

po francusku". Nauczy si od tego czasu, i dobrze. Teraz

nietylko umie, ale pisze tak wietnie, tak wada jzykiem,

jak mao który z francuskich nawet dobrych pisarzy. Wy-
ciodziy te prace w r. 1854 i 1855 w lievue Contemporaine

i w Revue de Paris.

1) Prawie wszystkie maj ciarakter sprawozdawczy; pi-

sane byy z powodu, a przynajmniej z okazyi, jal^iego dziea

cudzego. Tylv(), tam gdzie inny pisarz byby zrobi prosta

zwyk recenzy, tam pot^.na intelligencya i wielka nauka

Kaczki rzuca tyle myli gbokicli, tyle spostrzee nowych,

a jego talent tyle blasków, e sprawozdanie z paru niemiec-

lvich dzie o Dantem staje si przygotowaniem do Wieczo-

róto Florenckich, a sprawozdanie z francuskiego dziea o Ate-

nach i Odrodzeniu przygotowaniem do PapieMioa i Odro-

dzenia.

Dante wobec krytyki noiooczesnej
, po francusku: Z)a)//r;

et la critine modern, to nib\' preludyum do Wieczoróio Flo-

renckich.

Zawsze suszneni byo utrzymywa wiat francuski

w znajomoci rezultatów nauki niemieckiej, ale w tym cza-

sie, kiedy dzieo Ozanama o Dantem l)yo jeszcze nowem,

kiedy Lamennais dokonywa swego przel^adu Boskiej Ko-

medyi, wiadomo o ostatnich pracach Niemców nad tym

przedmiotem musiaa by tem bardziej zajmujc i poyte-

czn. Dwóch Niemców, których nazwiska spotykamy czsto

w Wieczorach Florenckich, Karol Witte i Wegele, swojemi

studyarai o Dantem dali powód do tego, które zrol)i teraz

Kaczko, na pozór niby sprawozdanie tylko.

Zaczyna od wiekiej pochopnoci do pisania i mówie-

nia o Dantem (konwencyonalny a sentymentalny frazes za-

') Ustp powtórzony z przedmowy do polskiego przekadu
francuskich pism Klaczki p. t. Szkice i Rozprawy, wyda-
nie F. Hosicka, 1904.
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stpuje czsto badanie i sd); badacze i krytycy maj zwy-

kle kady swojego Dantego, przykadaj i przymierzaj go

do siebie samych, a w gboko uczonych komentarzach ka
mu czu i myle tak jak sami czuj i myl, o prawdzi-

wego Dantego, jak by, mao si troszczc. Krytyka dantej-

ska we Woszech gubi si w cikiej erudycyi i w subtel-

nociach, nieraz bahych; we Francyi jasna, przejrzysta, zgra-

bna, czasem jystra, czciej jest pobiena i powierzchowna;

w Niemczech zadziwiajca iloci i nakadem pracy, docho

dzi nieraz do piknych rezultatów, ale chcc doj do zu-

penych i wszystko objaniajcych, podaje czasem za takie

wnioski i twierdzenia dowolne, wydobyte nie z dzie i ycia

Dantego, ale z wasnych doktryn i rozumowa.

Po wzmiance o kilku niewanych i powanych studyach

niemieckich, przystpuje Klaczko do Wittego. Ten znalaz

klucz, którym (otwiera wszystkie skrytoci i tajemnice, roz-

wizuje wszystkie zagadki Dantego! Mianowicie: jako mo-
dzieniec kocha si on w Beatrice i mia prost dziecinn

wiar. Wyrazem tej czci jego ycia, tego stanu jego du-

szy, jest Vita Nuova. Ale Beatrice umara. Modzieniec stra-

ci nietylko swoje szczcie, ale swoj wiar w Boga, cay

skad swoich poj. Dante „zapad w te otcha zwtpie-

nia — gdzie wiato wszelkie w noc si wieczn zmienia".

Pociechy szuka w filozofii, w nauce, w wiedzy ludzkiej, któr

wielbi a prawie ubóstwia, i to drugie swoje przejcie odbija

w Convito. Ale wiedza ludzka, sama sobie zostawiona, otacza

go mnóstwem niebezpieczestw, pokus, zwtpie, bdze

;

on si w nich szarpie i targa, i ten stan swój maluje jako

„straszny las w poowie swojej drogi" ; Pieko jest obrazem

rónych jego pokus, grzechów i udrcze. Ale si spostrzeg;

pozna, e wiedza ludzka sama nie wystarcza, a wtedy Bea

trice, która ju w Vita Niiova bya symbolem czystej wiary,

zjawia si teraz jako symbol laski, i wyprowadza go z prze-

paci zwtpie i bdze do Raju wiary pogodzonej z wiedz.

Wszystko skada si niby logicznie i symetrycznie, do-

skonale jedno do drugiego przypada, klucz zdaje si wybor-

nie nadawa i wszystko otwiera — tylko jedno nieszczcie!
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Rzeczywisto i chronologia iami klucz w rku tego szcz-

liwego, który ju mniema z jego i)onioc dosta sie do

skarbów. Niestety Coninto pisane byo po Boskiej Komedii;

gdyby wic Dante w tej chcia by odda swoje filozoficzne

rozumowe bdzenia i swoje z nich nawrócenie, to czy mógby
po tem nawróceniu, po osdzeniu tych zwtpie jako zych,

czy mógby pisa < 'onvito na chwa tej filozofii, która go

niby zudzia i zwioda? A jednak Convito jest jej gloryfi-

kacy — moe pedantyczno-subteln i cik, ale szczer,

pen czci i zapau.

Wegele robi poprawk do hipotezy Wittego. Te b-
dzenia, które sobie Dante wyrzuca, podug niego nie s po-

kusami zwtpienia i buntami rozumu, tylko i)oprostu (jak

w istocie byo) miostkami zupenie realnemi i rozpustnemi.

Z temi równoczenie przebywa Dante okres zwtpienia i po-

kus rozumowych; ale one wiary w nim nigdy do .szc/tu nie

zniszczyy, owszem jyy powierzchowne, przemijajce, tak,

e kiedy przeszy, on nawet nie myla iby o nich wspo-

mina byo warto. Wznosi si nad nie coraz wyej, co wsl^a-

zuje Boska Komedya; a Convifo (Wegele nie zapomnia, e
ono byo napisane po tamtej), jest wyrazem ducha, uspoko-

jonego przez pojednanie wiedzy z wiar.

Có na to Klaczko?

Klaczko mówi, e ci wszyscy uczeni badacze przenosz

Dantego w wiek XIX, i patrz w swoj wasn myl i du-

sz, nie w jego. Szukaj w jego sowach stwierdzenia tych

poj, które widz w sobie i dokoa siebie, a gdy jakie po-

dobiestwo znajd, robi Dantego wówczas swym Faustem

lub Manfredem. Ale wiek Dantego by inny, i on sam by
inny. Czowiek ówczesny i czas ów nie zna tego rozdarcia,

tej rozterki, tej niejediioci duszy w jednej istocie, która jest

cech i chorob naszego wieku. Wieki rednie znay wt-
pliwoci, znay niedowiarstwo, herezy, znay bunt przeciw

wierze, ale nie znay powtpiewania i zwtpienia jako stanu

staego i powszedniego, jeeli nie powszechnego. Nie wierzy

ten lub ów czowiek ; ale i taki nawet, nie wierzy tylko

w ten lub ów artyku czy dogmat. Niedowiarstwa zasadni-
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czego, Ogólnego, wtpienia we wszystko, kwestyonowania

wszystkiego, nie zna i nie rozumia, nie przypuszcza nawet

rozum zbuntowany przeciw katolickiej wierze. Najmniej za
rozumiay i znay wieki rednie ow przyrodzon, niby za-

sadnicz niezgod midzy rozumem i wiedz, a wiar. To

wynalazek póniejszych wieków; a dhi Dantego, jak dla ca-

ego ówczesnego wiata, wiedza i wiara nie sprzeciwiaj si

sobie, nie yj w koniecznym i niezgodzonym rozbracie, ale

owszem wspomagaj si wzajemnie, i kada swoim sposobem,

kada na swojej drodze, ale zgodnie i poczonemi siami,

su tej prawdzie, z której obie wyszy, do której obie d.
Podsuwa Dantemu tak rozterk, tak walk midzy rozu-

mem a wiar, to znaczy nie rozumie jego wieku i jego, ja-

kim na prawd by, a wkada w niego jak dusz, stwo-

rzon na obraz i ))odobiestwo nasze. Jak dalece Dantemu

nie nio si o takiej rozterce, dowodzi caa jak jest Boska

Komedyn. Ten Dante, który przecie swoje uczucia, pojcia,

gniewy, pragnienia, daje pozna wyranie na kad^^m kroku

swojej drogi, który co chwila ma wyrzuty sumienia, a robi

raz zupeny jego rachunek, Dante wtpienia, zachwiania

w wierze nie vv3M-zuca sobie nigdy. Co wicej, on, który jak

nikt drugi gromi wszelkie zo, jakie w swoim wieku i kraju

widzi, on, taki srogi dla rozpustników, witokupców, zdraj-

ców oje/yzny i innych, on najmniej ycia i strasznej fizyo-

gnomii daje „sekciarzom i zym doradcom". Karze wprawdzie

bez miosierdzia ogniem niebieskim tych, co le uywali ognia

wzitego z nieba, ale to uycie rozumu na ze pojmuje jako

podstp, oszukaustwo, nie jako bunt rozumu przeciw wierze.

„Problem tej walki, tego przeciwiestwa, nie by znau3'm

w caej swojej rozcigoci ani poecie, ani jego epoce".

Czytelnik pamita zapewne cz trzeci Wieczorów

Florenckich. Ta rozprawa jest jakeby wstp lub raczej jak

zaród tego wspaniaego wykadu, wspaniaego równie jak

zwyciskiego i niezbitego, o stosunku Dantego do wiary.

Heine by bardzo i)opularnym u Francuzów. Taki Pa-

ryanin, taki dowcipny, tak nic niemieckiego w tym dowci-

pie, taki rozkochany w Paryu! Przysposobion}'^ syn Fra-
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cyi, który / wasnego popdu uaturalizowal si Francuzem

!

Klaczko rzuca troch zimnej wody na t atwowiern sym-

paty do autora Lntecyi. Nowe jej czterotomowe wydanie,

z Wyznaniami Poety i Bogami na wygnaniv, daje mu do

tego sposobno. Klaczko przypomina wic Francuzom, e
Heine nic na prawd nie kocha, ani nie szanuje; e dla

Francyi i Francuzów ma tak sam zoliw pogard jak

dla Niemców; e podobn pogard ma dla wszelkiej za-^ady,

wszelkiej winry, wszelkiego rozrónienia dobrego od zego.

Uwaa si za wyszego nad wszelkie przekonania
;

przeko-

nanie, zasada, dobre s tylko dla gupców i pedantów.

Wszystko wic i wszystkich zarówno wynosi i wydrwiwa,

uie wierzc nigdy w to, co sam mówi. A kiedy mu to za-

rzuci, odpowiada, e on jest [)oet, „synem Jowisza, dziec-

kiem Muz", odpowiedzialnym tylko za dwiki i rymy swoich

wierszy. „Monaby odpowiedzie mu na to, e poet mona
by tylko wted\', gdy si ma szczer wiar i wzniosy za-

pa, e wzrusza drugich moe tylko serce ponce szlache-

tnem uczuciem... Ale tej odpowiedzi nie zrozumiaby Heine.

Zrozumie moe atwiej inn, t mianowicie, e przestaje by
coraz wicej dzieckiem Muz, a staje si ulicznikiem. Podo-

bny jest do tych koboldów germaskiej Sagi, które miay

pod swoj stra prawdziwe skarby, ale byy zoliwe i brzyd-

kie. I on mia skarby, dowodem Buch der Lieder; ale kied}'

do nich siga, to rzadko trafia na dyamenty, a najczciej

dobywa gar piasku, któr rzuca ludziom w oczy".

Czego aujemy bardzo, to, e ten artyku o Heinem

(Reoue de Paris, 1855), przypadkowy nieledwie i krótki,

nie sta si obszernem i zupenem studyum. Nikt nie zdoaby

lepiej rozoy na pierwiastki i znowu zoy w cao tej

dziwnej mieszaniny rzewnoci, rozmarzenia, namitnoci,

wdziku w uczuciu, wietnoci w dowcipie, i próni w du-

szy a cynizmu w sumieniu, która si nazywa: Henryk Heine.

Pan de Laborde, czonek Akademii, wyda w r. 1854

dzieo o Atenach w loiekn XV, XVI, XVII. Opowiada

w niem, jak pierwsze Odrodzenie mao, rac/ej wcale nie

zwrócio uwagi na Ateny i ich zabytki, jak póno, bo ju
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za Ludwika XIV, dostaj si do Francyi pierwsze wiado

moci o Akropolis i Partlienonie, jak Turcy stosunkowo mao
zrobili krzywdy wityniom i rzebom, jak zniszczenie spra-

wiy dopiero weneckie armaty i bomby. Z ksiki tej, bar-

dzo uczonej, ale suchej i cikiej, robi Klaczko sprawozda-

nie; a to j)roste sprawozdanie czy streszczenie (Ahenes et la

Renaisumce w Recue de Paris, ISoo). Staje si pod jego pió-

rem yw history nietylko ateskich budowli, ale krytyczn

history poj o sztuce staroytnej, ich stopniowego kszta-

cenia si w cigu trzech wieków.

Wiek XVI, tak fanatycznie i do zbytku zakochany

w staroytnoci, nie pyta o Ateny, nie dba o nie, nie wie-

dzia, e tam s rzeby partenoskie i jakie one s. Jak

zrozumie, czem wytómaczy t obojtno i niewiadorao?

Tem wanie, e uwielbienie staroytnoci byo fanaty-

czne a bezkrytyczne. Wiek XV i XVI bra za dobre wszystko,

co byo staroytne: nie rozrónia, nie bada i „za najwyszy

wyraz ideau klassycznego bra to, co byo jego kopi. Ko-

cha si w dzieach rzymskich, a ?.iedy dotar wreszcie do

greckich, to pr/.ycigay go bardziej dziea z gorszych epok

schyku i upadku, jak z najlepszych". W poezyi Wergiliusz

dugo podoba si bardziej jak ioiner, Terencyusz jak Ary-

stofanes, Seneca jak Eurypides, a Eurypides wreszcie jak So

fokles. Z dzieami rzeby jest piulobnie. Trzeba byo równie

wiele czasu do poznania si na Fidyaszu, co na Sofoklesie.

Papiee, uczeni, artyci, którzy z takim zaj)alem rozkopuj

grunt rzymski i z uniesieniem witaj kady wydobyty ka

waek marmuru, ani myl o Atenach; moe syszeli, e tam

co zostao po Grekach, ale pucili to mimo uszu, i nie prze-

szo im przez gow pyta, czy te nie byoby warto zoba-

czy, pozna, porówna.

De Labordc zaczyna swoje dzieo od zajcia Aten przez

Turków. Turcy nie zburzyli nic. Koció chrzeciaski, któ

rym )y Parthenon, zamienili na meczet, postawili prz^ nim

minaret, zabielili figury witych na cianach, ale nic gor-

szego, adnej szkody niepowetowanej nie zrobili. Francuzi,

eglarze, wojskowi, dyplomaci, uczeni, poeci, kiedy zagldaj
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W te strony, widz w uich i zapisuj róne rzeczy, tylko nie

grecivie witynie i rzeby. Co dziwniejsza, to e ci Grecy,

którzy po zdobycia Konstantynopola przenieli do Woch dziea

greckich filozofów i poetów, nie zostawili adnej wzmianki

o dzieach rzebiarzy i architektów, adnego ladu, e ich ro-

zumieli i czcili.

Wiek XVII zaczyna sie ywiej zajmowa zabytkami

greckiemi i lepiej na nich zna. Anglicy, chciwi posiadania

dzie sztuki, kiedy we Woszech o posgi ju )yl() trudno,

zaczli je odkopywa w Azyi Mniejszej i przewozi do swoich

zamków. Misyonarze francuscy, Kapucyni, zrobili i wydali

pierwszy plan Aten, Jezuita X. Bobin pierwszy ich opis. Po-

se Ludwika XIV do sutana, margrabia dc Nointel, bierze

z sob w t podró (r. 1670) uczonycli i malarzy. Chcia ob-

jecha Egipt, wielk puszcze. Ziemi wit; w tem dozna

przeszkód. Ale Ateny pozna, opisa, przywióz rysowane ich

widoki, i pierwszy mia si odezwa z nowem zdaniem, e
rzeby partenoskie s chyba pikniejsze od wszystkich zna-

nych we Francyi i we Woszech.

To poselstwo wywoao zwrot w ciekawoci i znajomo-

ci rzeczy greckich; badanie ich staje si gbszem, bardziej

umiejtnem. Pierwszym archeologiem spccyalist, którj^ zwie-

dza Grecy z wyranym celem naukowym, by lekarz z Lyonu,

Spon, lekarz, ale wicej zajty filologi i archeologi. Ten,

rozciekawiony relacyami X. Pecoil (towarzysza Noinlela), po

swojej podróy wyda dzieo, które nie byo bez myek i b-
dów, ale które pierwsze czyo obserwacy naoczn z eru-

dycy i specyan krytyk.

Opowiadanie koczy si nieszczsn liatastrof z r. 1687.

Morosini oblega Ateny na czele wojsk wene.-kich i zaci-

nych; Akropol uchodzi za twierdz niezdojyt. W nim zam-

knli si Turcy ; w Parthenouie mieli svad prochów. O tem

zbieg jaki uwiadomi oblegajcych. Wycelowano dziaa na

Parthenon, kule trafiy, prochy vsi zajy... Ze zniszczenia

zostao kilka jeszcze posgów na frontonie ; te, ustpujc

z Aten, chcia Morosini zabra do Wenecyi. Ale gdy si

wzito do zdejmowania, runy z murem, na którym stay.
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Historya zabytków ateskich jest ciekawa sama przez

si: ale spostrzeenia i nwagi o st"Simku wieku XV i XVI

do dzie g-reckich, o ich smaku i ich niewyrobionym jeszcze

zmyle krytycznym, te s ciekawsze i waniejsze. Mogyby
znale si jako ustp, wtrcony w ksice o Papiestwie

i Odrodzeniu^ a mog zawsze suy nam poniekd za ubo-

czne, ale potrzebne i cenne dopenieuie.

Celtowie i Genncunc {Cfites et Germains w Rerue Con-

temporaine, 1 ^5o\ to pmste sprawozdanie z dziea Adolfa

Holtzmanna, l^tóry dowodzi, e Celtowie i Germanie s je-

dnem i teiu samem, a j)rzez to obala wszystko, co si dotd

wiedziao i wierzyo o Gallach, Germanach i Brytonach.

Klaczko uznaje, e niemiecki autor popiera swoje twierdze-

nie niektóremi silnemi argumentami, ale przekonanym nie

jest, a do stanowczego gosu prawa sobie nie przypisuje.

Artyku nastpny: Ponowna edycya nietoydanej potcie-

ci (L'i seconde edition d un roman inedit w pHvne de Paris,

1855 r. 1, jest sam przez si bardzo wietny, a prócz tego

ma history ciekaw, Edmund About, gony powieciopi-

sarz, w owych latach mody i na wstpie do swojej wiel-

kiej wzitoci, wyda powie pod tytuem Tolla Feraldi.

Powie bya bardzo adna. Opowiadaa o modej dziewczy-

nie ze starego rzymskiego domu, ale nie bogatego, w której

si zakocha i litór rozkoch:i mody ksi z najbogatszych

i najwietniejszych. Jego rodzina krzywia si na posag i ty-

tu niedo wielki; on nie mia odwagi opiera si i prze-

módz opór rodziny, opuci dziewczyn, która wkrótce po-

tem umara. Historya bya prawdziwa, zdarzya si w Rzy-

mie i)rzed laty, a w r 1855 wszyscy wiedzieli, kto by jej

nieszlachetnym bohaterem, jeszcze yjcym, cho ju starym.

Ale po mierci biednej panienki — nazywaa si Vittoria Sa-

Yorelli — ojciec jej, rozalony i chccy pomci córk cho
troch, zebra listy owego kawalera do córki, listy jej do

jakiej przyjacióki, i wyda w Par\u w r. 1841 pod tytu-

em: Yittoria Sacorelli, istoria del secolo XIX. Rodzina owego

modzieca wykupia odrazu cae wydanie. Ocalao par
egzemplarzy, z tych jeden w Bibliotece cesar.skiej w Paryu,
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Wysza 'Folia Feraldt. Jako jej recenzya ukaza si

w Recua de Parls List Klaczki do Edmunda About, arcy-

dzieo ukrytej, zamaskowanej, niemiosiernej zoliwoci. W for-

inacli najwykwintniejszej grzecznoci, nawet pokornej unio-

noci, donosi autorowi TolU, e genialn iutuicy odgad

ca histnry, a co trudniej, wszystkie uczucia, nawet sowa
nieszczliwej dziewczyny - a na dowód drukuje obok siebie

cae ustpy, cae stronnice z Yiforii Saoorelli i z Tolli Fe-

raldi, jedne zupenie absolutnie takie same, drugie zaledwo

cokolwiek zmienione. Nigdy plagiat nie by oczywistszy, t}ar-

dziej zapany na gorcym uczynku; nigdy nie byo zoliwiej

dowiedzione i wymiane literackie oszukastwo, tómaczenie

udane i podpisane za rzecz oryginaln.

Dla Edmunda About byby to cios miertelny. Na jego

szczcie niedyskretny jaki drukarz przestrzeg go, e taki

List wychodzi w Remie de Paris, i na jeden dzie przed

wyjciem zeszytu ukaza si w Reime Contemporaine artyku

Edmunda About, pod tytuem Llnstoire id le roman de Tolla,

w któr3'm tene przyznaje, e zna wosk Yittori Savorelli,

ale e j zupenie przerobi, tak mniej wicej, jak Szekspir

przerobi nowell na tragedy Romeo i Jidia. Oprócz tego,

z urzdu, przez sd, przysa About do redakcyi Revue de

Paris dugi protest przeciw faszywemu oskareniu o plagiat,

w tonie raczej obelywym dla Klaczki.

Redakcya musiaa ogosi dokument, oddany jej przez

wonego, ale nie zostaa w odpowiedzi dun. W jej imie-

niu napisa Ludwik Ulbach replik, w której bardzo dowci-

pnie i bardzo susznie odpowiada Aboutowi, e mae zmiany,

par dodanych figur pobocznych, nie zmieniaj istoty rzeczy,

e powie jest ta sama, a wikszo jej kart wprost tóma-

czona.

I na tem jeszcze nie koniec. Ów protest by pisany

w takim tonie, e Klaczko nie móg zby go milczeniem.

Wyzwa Edmunda About na pojedynek. Ale ten osdzi, e
wygodniej jest nie stawa. Stan za niego naczelny redaktor

Revtie Contemporaine f Alfons de Calonne. Ten chybi, a Klaczko

strzeli w powietrze.
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Wykwintny sarkazm, ironia cicha, a zla jak mija, ni-

gdy nie byy wietniejsze i zoliwsze, jak w tym Licie, pod-

pisanym przez iinionefjo siug.

Nakoniec dwie rozprawy o treci polskiej.

Kok 1855, to wojna wschodnia, uwaga caego wiata

zwrócona w stron Krymu. Sposobno doskonaa, eby przez

Krym zaj t uwag i poezy polsk. Wychodzi wic w Re-

w Contempornine artyku: Lo. Crlmee Poetiue (Póiioysep

Krymski w poezyi), Studyum o Fontannie ez Puszkina i o So-

netach Krymskirh Mickiewicza. Naprzód poemat Puszkina.

Rozbiór jego poprzedza autor krótkim, dla publicznoci francu-

skiej bardziej jeszcze potrzebnym ni dla innej, obrazem Bak-

czyseraju i paacu Chanów, tej „krymskiej Alhambry", jak si

wyraa; potem rozwiewa, ladem uczonych podróników i ba-

daczy rosyjskich, legend o mniemanej Potockiej, porwanej

w jassyr, kochanej })rzez Chana, modo zmarej: i przyst-

puje do poematu. Tómaczy jego powodzenie: by pierwszym

wikszym poematem Puszkina, i pierwszym romantycznym

w poezyi rosyjskiej; by nowoci, oznacza i wywoywa
zwrot, mia powab bardzo piknej formy. Sam przez si,

poemat ten w byroskim rodzaju, ma zdaniem Klaczki pi-

kne ustpy, myli, wiersze, ale niewiele ycia i fizyognomii

w figurach i scenach, nie wiele zrcznoci czy jiegoci w bu-

doAvie i ukadzie.

Druga cz rozprawy, to" Sonety Krymskie. Nic równego

dotd o Sonetach napisanem nie byo. Autor zaczyna od nie-

dowierzania wzgldem poezyi opisujcej, malujcej czy chc-

cej malowa. Nie chce jej odmawia praw, ani nawet tryum-

fów; wie, e w poezyi wszystko moe by, i moe by do-

brem, jeeli jest dobrze zrobione. Tylko sam dla siebie chowa

nieufno do opisowoci, bo widzi z dowiadczenia, e ona

rzadko kiedy si udaje: mówi duo, maluje mao.

Jeszcze wikszy brak zaufania, czy sympatyi, ma Klaczko

do sonetu, formy sztywnej, nieuytej, twardej, a przez to z góry

skazanej na to, by krpowaa, okaleczaa, myl i uczucie.

Te dwa pierwiastki raczej ujemne, opisowo zwykle

wtpliwa, bo zbyt czsto gadatliwa, a nadto i forma sonetu
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iiieu3ta, niewdziczna, zeszy si z sob po raz pierwszy,

i wbrew logice wyday pikno, w swoim rodzaju niezró-

wnan. Sonet, który a dotd jednostajnie tylko wzdycha
i kwili, przez Mickiewicza pierwszy raz uyt}' by za ramy

do obrazów; i pokazao si, e pod rk mistrza niema ani

form sztywuycl] i sztucznych, ani widoków, którel)y si nic

day wymalowa. Owszem, despotyczna forma sonetu, moe
bez wiedzy poet}", wysza n:i d<)l)re jego o])razom, bo go

zmuszaa do skupienia, do trzymania opisowoci na wodzy

i w karbacli. Natura sonetu za, litóra wymaga, eby wiersz

ostatni wyraJi jaki zwrot myi i wywoywa wraenie nie-

spodziewane a przez to silniejsze, ta posuya Mickiewiczowi

doskonae do zmiany tonu i do woenia w ten wiersz ostatni

wasnego uczucia, tsknoty, zadumy, au za Litw, za przy-

jaciómi, za pierwsz mioci. Ten stan jego duszy, spo-

kojniejszy, ale z „liydr pamitek" w gbi, wystpuje w so-

netach zwykle na kocu, })0 obrazach Stepów Akermasdch,
Czatyrdachu, czy Auszty. Przechodzi potem KlaczvO sonety

po kolei (do f'rancuskieg'o tekstu tlómaczy je czci on sam.

czci lir. Roger Raczyski), a z tym komentarzem jeszcze

epiej, jeszcze zupeniej rozumie si i wierzy, e sonety s
take limi wawrzynu, z których „wieki uplot" koron Mic-

kiewicza.

By Klaczko w tych latach bardzo ju w emigracyi

znany, by ju znaczcy. Pisa dotd mao, ale jego naul^a

i zdolno, jego inteligencya, janiejca choby tyko w roz-

mowie, byy zbyt uderzajce, nie mogy przej niepostrze-

one. Nie by jeszcze sawnym jak póniej, ale In ju go-

nym. W ówczesnych listach Polaków emigrantów s o nim

wzmianki czste i yczliwe; jego obecno przy jakiem ze-

braniu lub obchodzie jest zauwaona i zapisana. Polacy przy-

jedajc}' z kraju, za powrotem przywo pierwsze moe
wiadomoci o nim, o jego zadziwiajcej nauce, fenomenalnej

pamici, o rozumie, z jakim mówi o wszystkich kwestyacli

politycznych, literackich, czy naukowych. Z kim czya go

wtedy blisza, serdeczna przyja? Wnioskowa nie umiem.

Znajomoci, zayoci, stosunków, wiele; wielu dobrych zna-
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joinych, dobrych przyjació: ale jednego, wybranego, bardzo

ukochanego przyjaciela, midzy nimi nie wida. Sympatya

i przyja dla Henryka Rodakowskiego bya bardzo ywa
i wierna, zostaa do mierci ; ale czy jyla wielkiem przywi-

zaniem, czy l)ya dla Klaczki potrzeb serca i szczcia?
Mylabym, e tej miary nie dochodzia. Lubi bardzo Leona

Kapliskiego i ceni go bardzo, ale tylko lubi i ceni, a nie-

cierpliwiy go w Kapliskim niektóre wasnoci, podobne do

tych, które sam mia w wyszym stopniu, nerwowo, wra-

liwo, skonno do uniesie lub oburze. Znajomo z Mic-

kiewiczem, z Bohdanem Zaleskim, blizk, poufa, zay nie

bya; z Krasiskim staa si tak dopiero póniej. Z Czarto-

ryskimi w tych latach stosunki dalekie i chodne. Z Kalink,

z Januszkiewiczem, wtedy jeszcze tak samo. Horacy Dela-

roche, Ludwik Kastory, to przyja nie o wiele, ale jednak

póniejsza, Roger Raczyski musia mu by blizkim, skoro

go wybra na sekundanta w owym pojedynku z panem de Ca-

lonne. Ale ze wszystkiego wnoszc, jedyny zupenie zaufany,

jedyny bardzo kochany przyjaciel Klaczki w tych latach, to

Jan Komian.

Te pierwsze lata paryskie sprowadziy wielk zmian
w nim i w jego yciu. Mia rok trzydziesty, n)odo przecho-

dzia, zaczyna si wiek niezki, wyrabiaa si mzka dojrza-

o. Pracowa przez ten czas w cichoci, ale ogromnie —^ i z ba

dzo zdolnego modzieca sta si bardzo uczonym, bardzo

wietnym pisarzem: pisarzem w dwóch jzykach, a w obu

równie dzielnym, imponujcym si myli, olniewajcym

piknoci formy. Wyszo jego jya tak widoczn, e jej

nikt nie przeczy, uznawali wszyscy. Ubogi by zawsze, utrzy-

mywa si z pism i z wykadów, ale stanowisko ju mia,

miejsce w wiecie ju sobie zdoby, cho to byy dopiero po

cztki jego pimienniczego zawodu. W tych latach take wy-

robia si jego mio Francy i. Francya imponowaa mu tyle,

ile mu si podobaa. Cywilizacya, literatura, sztuka, ycie towa-

rzyskie, wszystko to miao dla niego powab i urok, podniesiony

do potgi wiar w polityczn Fiancyi nie si tylko, ale do-

br wol.
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Wstpowa w drugi okres swego ycia, w penej ju
zbroi swojej naul^i i swego talentu. I wtedy przyszed falit

najwikszy w jego yciu — cirzest.

Jakto? Teraz dopiero? Tak. Uczucia i przelionania byy
chrzeciaskie oddawna, ale cbrztu dotd jeszcze nie byo.

Znajomi, przyjaciele, blisi czy dalsi, wiedzieli e on si y-
dem urodzi, ale myleli e nim ju oddawna by przesta.

Byo inaczej.

I znowu szczera gboka wtpliwo, obawa, czy ma
si prawo mówi o tej sprawie: wystawia na widok pu-

bliczny to, co byo najgbsz treci jego duszy i sumienia,

co byo najwiksz zapewne boleci jego ycia, co byo ta-

jemnic tak gboko w sercu chowan, e j przed jednym

tylko przyjacielem odsoni, co byo jego najbardziej wy-

czn, najbardziej osobist, najbardziej wasn wasnoci?
Gdyby y, gdyby wiedzia, oburzyby si z gniewem, moe
zerwaby z czowiekiem, który t stron jego ycia i serca

powaa si odkry przed wiatem. On, który zawsze wzdry-

ga si na pogrobowe plotkarstwa, szperajce i dobywajce

na wierzch tajemnice znakomitych zmarych, on, który mia
za zuchwalstwo niedozwolone i niegodziwe wszelkie ledztwa

i dochodzenia w sprawach mioci (Krasiskiego naprzykad

i pani Bobrowej lub pani Delfiny Potockiej), cóby on pomy-

la i powiedzia na odchylanie zasony z tajemnic jego su-

mienia i wiary? Przecie wiara i Bóg, to wicej jak mio
ziemskiej kochanki! To wite, to nietykalne, do tego ni-

komu nic.

Z najglbszem przekonaniem widz i przyznaj, e
Klaczko tak sdziby to co w tej chwili robi. A jednak robi.

Dlaczego? jakiem prawem?
Dlatego, bo z równem przekonaniem widz i czuj, e

mu nie ubliam, nie uwaczam, owszem, cze mu oddaj i dru-

gich do niej powouj, e nie wdzieram si w jego tajemnic,

tylko fakt powszechnie wiadomy przytaczam : e nie o marn
ciekawo chodzi, ani o brzydkie gwacenie cudzych tajemnic,

ale o wyjanienie tego, o czem wszyscy wiedz: nie o po-

pisanie si now i nieznan wiadomoci, ale o pokazanie,

St. Tarnowski: Julian Klaczko. 7
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jak wielka dusza drczya si w bolesnej walce dwóch wi-
tych uczu, jak adnego z nich nie obrazia, a z walki wy-

sza z zasug spenionego obowizku wzgldem Boga i wzgl
dem ojca, z zasug wyznawstwa — ale i nie bez zasugi

moralnego przynajmniej, w duszy, mczestwa.
Od roku ju 1849 — wspominalimy — zdarzay si

w listach Klaczki do Jana Komiana, ukryte ale wyrane
zwroty do jego religijnych uczu, do wiary, do jej zmiany.

Teraz przychodzi list, który o tej zmianie mówi otwarcie,

obszernie, i daje pozna, dlaczego ona teraz dopiero, a nie

wczeniej nastpia. Z tego listu widocznem jest, cho nie

jest powiedzianem, e Klaczko (jak by powinien) przyzna

si przed ojcem do swoich uczu i wierze, zapewne do swego

zamiaru. Gniew ojca musia by wielki, nieporozumienie z sy-

nem gwatowne. Czy przyszo do zupenego zerwania? Za-

pewne nie, skoro z Parya jeszcze wspomina o listach ojca

do siebie. Ale co widoczne z listu który zaraz niej podamy,

to e ojciec zada od syna przysigi: przysigi, e si nie

ochrzci (przynajmniej nie za ycia ojca). Syn przysig.

Oto ten list, z 25 stycznia 1856 r.

:

„Mój kochany, mój drogi Janie

!

„Po dugiem milczeniu, po latach starganych w walce

i bdach, odzywam si do Ciebie, mój drogi, mój kochany

przyjacielu! Nie bd Ci przeprasza ani za moje milczenie,

ani za nieporozumienia chwilowe, bo przychodz do Ciebie

ze spraw nierównie waniejsz i wit".
„Ojciec mój umar. Bóg go przywoa do Siebie. Usta

wzgld nieprzelomny. który mnie dotd oddziela od wiary:

nie od jej wyznania, ale od jej zeznania. Powiedziaem Ci,

e w tej najwaniejszej i najuroczystszej chwili mego ycia

udam si do Ciebie, mój drogi, mój kochany Janie, wic nie

odmawiaj mi teraz pomocy".

„Mam serce rozdarte i zakrwawione. Wiadomoci z domu
s straszne ; na ojcu ledwie wymusia moja matka bogosa-

wiestwo dla mnie -^ ale umys mam trzewy i z ca trze-

woci ducha Ci pisze. — Posuchaj".
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„Póki ojciec y, byem wizany przysig, ale i teraz

wzgld na pooenie matlii nakazuje ini wielkie ostronoci".

„Matce wszystko powiem, moe Bóg dobry i litociwy

da, e j tu kiedy sprowadz, och, moe Bóg da, e i j
pozyskam dla Prawdy!... O, wtedy do zupenego szczcia
by nic ju mi nie brakowao, prócz Ojczyzny!..."

„Ale na teraz pooenie matki wród jej rodziny, wród
jej otoczenia, zawiso jej nawet od tego otoczenia, s ta-

kiego rodzaju, e rozgosem danym memu przystpieniu do

Wiary Chrystusa podkopabym jej spokój, jej egzystency
,

rzucibym j na pastw przeladowania i ndzy — ocli, a tego

przecie Bóg da nie moe! On moe rai kaza z siebie

zrobi ofiar, ale nie z mojej matki!..."

„Czeka a j uwolni, a j sprowadz, niepodobna.

Bo to moe trwa rok, lata nawet. Czeka wic nie mog —
chciabym jak najprdzej pogodzi si z Bogiem i oczyci
sumienie. Mnie ten stosunek ju zbyt dawno ciy !"

„Chodzi mi wic o to, aby przystpieniu memu do Wiary

Chrystusa nie dano rozgosu, aby o niem nie pisano w ga-

zetach, sowem, abym z wasnego zbawienia nie uku mie-

cza dla mojej matki, i abym j jeszcze móg zbawi kie-

dy!..."

„Zreszt, nie wietna to i nie pyszna zdobycz ze mnie

dla witego Kocioa, z którejby si chcia chwali. Rzecz

to midzy sumieniem mojem a Zbawicielem, rzecz to duszy

mojej, biednej, ndznej duszy mojej..."

„Zechciej to zrozumie, zechciej si tem przej, Janie

mój drogi !"

„Gdyby tu by ksidz Piotr'), udabym si do niego;

do Rzymu jecha nie mog. Do ksidza Aleksandra") mam
odraz; do niego bym si chyba w chwili skonania tylko

uda.!."

„Prosz wic Ciebie, mój drogi, mój kochany Janie, al)y

rai udzieli pomocy. Czy znasz jakiego ksidza francuskiego,

*) Seinenenko,

") Jelowickiego.
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tu we Francy i, i choby w poudniowej, do którego bym si

móg uda? Ale zrozumiej mnie: ksidza prostego, wito
bliwego, nie uczonego i nie dysputujcego, ksidza litoci-

wego i miujcego..."

„Przystpuj do tego aktu z radoci, ale i z brzemie-

niem strasznych wspomnie i walk okrutnych — prosz o li-

to, o mio, o pobaanie — och, prosz przedewszystkiem

o oszczdzenie pamici ojca, o ask dla niojej matki... Nie

chciabym by targanym i szarpanym przez rk zawsze nie-

zawodnie ojcowsk, ale czasem tward i skwapliw do j
trzenia. O, tak rk racz odemuie oddali, Janie mój drogi!

U progów Kocioa mioci chciabym znale Mio... Czy

rozumiesz?..."

„Nie wiesz, nie zrozumiesz nigdy, co cierpiaem i co

cierpi..."

„Moesz mi wskaza takiego ksidza? ksidza penego

litoci i pobaania, prostaczka w duchu i lekarza >umie?
Wolabym ksidza takiego na wsi; zabawibym czas niejaki

' uczybyni si tajemnic wiary..."

„Zrobi jeszcze jedno ostrzeenie: nie czuj w sobie na-

maszczenia wyszego nad lo potrzebne zwykemu grzeszni-

kowi, nie czuj powoania do stanu duchownego, ani nawet

do polemiki religijnej. Chc tylko wasnego pokoju, ciszy

sumienia..."

„Jeeli znasz takiego ksidza, powiedz mi, i daj mi list

do niego. Pisz mu w tym licie, em uczciwy : nic wicej

;

reszt sam jemu powiem. Przedewszystkiem nie wychwalaj

moich zdolnoci ; toby skrzywio mój stosunek z nim — chc
jako prostaczek uda si do prostego, witobliwego ksidza".

„Nieraz dawniej si pocieszaem nadziej, e bdziesz

moim ojcem chrzestnym — moim Janem Chrzcicielem, Janie

mój drogi! Ale to by nie moe. Postaram si o takiego,

coby przynajmniej mia imi Jana w pami Twej przyja-

ni, mój drogi przyjacielu. Wezm jakiego poczciwego

dziada, bo nie chc ni panów, ni monych..."

„To, co ci pisz, zachowaj w sekrecie — zaklinam Ci
na zbawienie Twoje, nie mów o tera z nikim, nie pisz do
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nikogo, a si mnie si)yta8z. Wkadam ten obowizek na ho-

nor Twój, na sumienie Twoje!..."

„Odpowiedzi Twej wygldam z niecierpliwoci. Napisz

mi w kadym razie, jak ksik mam czyta, by si obe

zna z praktyk wiary".

„A teraz ciskam Ci, Janie mój drogi, na teraz jeszcze

tylko jako brat w Polsce — wkrótce, da Bóg, jako brat

w Chrystusie". Twój Julian.

Adres mój 35, rue Joubert.

Wiadomo o mierci ojca odebraem 10-got. m., dzi-

siaj mamy 2.ó-go".

W innym licie pisze, e pragnby przyj chrzest

w Rzymie, ale na to brak mu rodków, a prócz tego jego

wyjazd do Rzymu nie przeszedby niepostrzeony. Trzeba ja-

kiego miejsca bliszego, nieobecnoci krótszej. Listów Ko-

miana niema; ale z listów Klaczki pokaznje si jasno, e
on na chrzest przyjecha obieca, i e za miejsce wybrali

Bruksell. Musia Komian mie tam ksiy znajomych, któ-

rych Klaczce wskazywa, bo o list do jednego z nich

Klaczko prosi.

„Niedziela, 5 kwietnia 1856.

„Mój drogi, mój dobry Janie!

„Wyjad w przysz sobot, t. j. 11 -go w nocy i na-

zajutrz stan w Bruksell. Bd wic tak dobry i wystaraj

si zaraz o paszport, aby by w pogotowiu. Skoro otrzymam

pozwolenie, t. j. najpóniej w rod, natychmiast Ci donios,

tak, e mój list odbierzesz najdalej w niedziel; w tym licie

Ci te napisz, w jakim hotelu stan. Prosz Ci, mój drogi,

mój dobry przyjacielu, przygotuj wszystko, aby wraz za

odebraniem mego listu móg wyruszy, i abym ja bez Ciebie

dugo w Brukselli nie bawi — bo mnie by to jeszcze bardziej

rozstroio. Zaklinam Ci take, wystaraj si o rekomendacy

do P. Ligurjana, bo wol jego; przyczyny Ci powiem w Bruk-

selli. — Och, oby Bóg da, abymy si ju zjechali i uci-

snli! — Nie mog jeszcze odzyska spokoju; odbieram

z domu bardzo bolesne listy
;
pracowaem jak wyrobnik osta-
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tniemi czasy, by zaatwi biece potrzeby — ale dziki Bogu

ju wszystko przebyte, wszystko zaatwione! Zreszt nie wiem,

co si w wiecie dzieje. Od czasu, gdym odebra wiadomo
o mierci mojego biednego ojca, lubowaem sobie nigdzie

nie bywa i uczyniem rozbrat ze wiatem — powiedziabym

wieczny, gdyby mnie bolesne dowiadczenia nie nauczyy, jak

krótkotrwa niestety jest ta wieczno, któr ludzie sobie

i drugim lubuj.
Twój Julian".

Chrzest odby si 25 kwietnia. Ta data znajduje si

w licie Klaczki do ksidza Komiana, póniejszym o lat

dziesi.

Niebawem nowa bole i wielka: niebezpieczna choroba

matki i niebezpieczna operacya.

„Berlin, 3 lipca.

„Mój drogi Janie!

„Sam Bóg mnie ciko dowiadcza — odebraem listy

z domu, e matka bardzo chora. Ma raka w piersi ; lekarze

nasi, zrozpaczywszy o wyleczeniu, wysali j do Langenbecka.

Wyruszyem zaraz z Parya i czekam jej przybycia, którego

si w sobot spodziewam. Smutno mi i gorzko, mój drogi

Janie. Wszake niech bdzie pochwalony Jezus Chrystus,

Amen".

„Modzie tutejsza akademicka smutny przedstawia wi-

dok. Zwtpienie, rozbicie straszne, a niewiara wielka. Jaka
zacieko antireligijna, nawet bez dawnego zapau filozo-

ficznego; a jednak s chopcy ze zdolnociami niezwykemi.

Ze te nie staracie si wpyn na t modzie biedn, na-

dziej naszej przyszoci ! Mnie tu zrazu dobrze przyjli aka-

demicy, nawet z niezasuonein uczczeniem — ale zaraz po

pierwszym wieczorze zraziem ich j e z u i ty z m e m (!!!) i te-

raz widocznie odemnie stroni".

„Bawi tu od niedzieli; jak dugo jeszcze zostan, sam

nie wiem. Zalee to bdzie od choroby matki. W kadym
razie pisz do mnie: Nr. 29 Oeorgenstrasse, Klaczko. Nie

wiem take, jak si z wydatkami urzdz. Przywiozem
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Z sob ma sumk, ale jeli mama nic niema, to nie wy-

starczy".

ciskam Ci, kaniam generaowi i Twemu bratu

Julian"

.

„Berlin, 13 lipca.

„Przeszedem wielkie mczarnie: widziaem, jak krajano

i rozpatano biedn pier, Ictóra mnie karmia; przekonaem

si take, e si prón udziem nadziej... Przedzia jest

wielki; nie do zapenienia — myl ju tylko o spokoju,

o odpoczynku i zapomnieniu".

„Suchaj, nie mówmy ju o tern nigdy. Nie mam prawa

zatru ostatnich dni mojej biednej matki — nie mam prawa

jej nawet powiedzie prawdy... Dwanacie lat jej nie widzia-

em; sdziem o niej z listów, i nie braem w rachub jej

wieku. — Jeszcze raz, niech ju o tern mowy nie bdzie —

nigdy - nigdy".

„Rana w dobrym stanie, a p. Langenbeck tylko sobie

winszuje z obrotu, jaki wzia choroba. Jak dugo tu zaba-

wi, nie wiem. Rozumiesz, e ju teraz ani n)yl o zabra-

niu matki z sob do Parya; ona by zreszt na to nie przy-

staa. Zaczekam wic a do jej (przy pomocy Boej) wy-

zdrowienia; a potem rozjedziemy si kade w swoj stron".

„Poniedziaek 21.

„Operacya niestety jest tylko palliativem, a rak wróci

za rok lub nawet pó roku ; t smutn wrób mam z ust

Langenbecka! Przeszedem tu wielkie bóle: przekonaem si,

jak rónie sobie tómaczy mona bóle, szczególnie pisane,

z daleka... Nie widziaem matki od lat 13 — znalazem sta-

ruszk, znkan wiekiem, nieszczciem i chorob, której na-

wet o sobie prawdy powiedzie nie mogem, nie miaem,
nie miaem prawa..."

„ciskam Ci serdecznie — przed wyjazdem jeszcze raz

napisz. Twój Jtdian".

Czy rak si odnowi? jak dugo matka ya po tern

spotkaniu? kiedy umara? Nie wiemy, a dowiedzie si nie

mamy od kogo.
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I.

Wiadomoci Polskie. Artykuy Klaczki z roku 1857. Krewni Korze-

niowskiego. Kilka mniejszych. Sztuka Polska. Gladyatorowie Le-

nartowicza. Rok 1858. Trzy mniejsze artykuy. Wykady o Mickie-

wiczu. Próba zoenia ich treci.

Jak przesza Klaczce reszta tego roku 1856? ladów
brak, ale i bez nich domyla si mona, e prze>za smutno.

Jeden list do Ludwika Kastorego '), bez daty, ale sdzc po

treci do tego roku nalecy, wiadczy o wielkiem przygn-

bieniu. Sebastopol i jego dalsze nastpstwa stoj mu koci
w gardle, tak, e o nich pisa nie chce. O znajomych do-

nosi cokolwiek; o sobie tyle tylko, e pisze po francusku dla

Revue Contempomine. To, co pisze nie wiele go obchodzi,

ale daje mu nadziej zarobku, wydobycia si z dugów. Wy-

daje si przybity i zniechcony. Nie bezczynny jednak; nie

wyrzek si swoich dawnych zamiarów, a znalaz w sobie

do energii, eby powzi nowe, i miae, i znaczce.

Pierwszy numer Wiadomoci Polskich wyszed w sty-

czniu 1857 r. : a wic w drugiej poowie r. 1856 myl po-

wstaa, dojrzewaa, staa si zamiarem i postanowieniem.

') Kastory, nauczyciel domowy ks. Marcellego Czartory-

skiego, póniej penomocnik jego rodziców, zmary w r. 1904.

Jego przyja z Klaczk dotrwaa do mierci, a w tym
czasie zapewne pocza by cilejsz. W lipcu r. 1856

Klaczko donosi ksinie Marcellinie Czartoryskiej o cho-

robie matki i o przebytej operacyi; w tym licie prze-

sya ukony jeszcze »Panu Kastoremu«. Odtd Kastory

jest zawsze »kochanym LiKlwikiem«.
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Jak do tego doszo?

O powstaniu Wiadomoci pisalimy obszerniej we wspom-

nieniu o X. Kalince, o ich wartoci i znaczeniu i tam, i w oso-

bnej rozprawie (Roczniki Polskie). Tu wic wystarczy przy-

pomnie krótko, e a do tego czasu Klaczko i Kalinka znali

si mao, a raczej nie mieli do siebie pocigu. Teraz spoty-

kali si czciej w Bibliotece Polskiej, gdzie jeden przycho-

dzi pracowa nad zamierzon history poezyi polskiej, drugi

nad zamierzon history emigracyi. Z czstego spotykania

si wyniky i czste rozmowy. O czem? O tem oczywicie,

co byo pierwsz myl i trosk kadego. Wojna krymska

skoczya si marnie, na niczem, pokój paryski na zawodzie

i zwtpieniu. Co dalej? W czem przyszo? Jaka do niej

droga? Jedyna pewna, to podniesienie rozumów i podniesie-

nie charakterów w Polsce samej. Jej nieszczcia, dawne

czy wiee, to skutek caego pasma bdów, win, pomyek,

nagromadzonych od pokole i wieków— to skutek zych wa-
snoci i zych nawyknie narodu. Tych musi on si pozby,

z tych si wyleczy, jeeli ma na prawd sta si silnym

i nabrawszy si doj do swego prawa. Co w nas jest zego?

dlaczego nic nam si nigdy nie udaje? czem grzeszylimy

i grzeszymy przeciw swojej sprawie? To musimy wiedzie,

rozpozna, zobaczy jasno i wyranie, jeeli nasz stan dzi-

siejszy chcemy zamieni na Ie|)8zy. A wic zbada ten stan

i pokaza jakim jest, a wskazywa jakim by powinien.

Z tej myli wyszy Wiadomoci. Przez czas wojny krymskiej

wychodziy ju, pod redakcy Wrotnowskiego, ale podaway
tylko wiadomoci wojenne. Teraz Wrotnowski pozosta w re-

dakcyi, ale pismo si przeobrazio. Jego organizatorem, gó-

wnym pracownikiem, duchem co przemyliwa i przygotowy-

wa, rk co prowadzia, by Kalinka. Jego ozdob i wiet-

noci, jego natchnieniem i si porywajc by Klaczko.

Z dawniejszej pracy pozwalamy sobie jednak, raczej

musimy, powtórzy jeden ustp jako ogóln charakterystyk

pisma.

„ Wiadomoci nie byy dziennikiem w cisem sowa
znaczeniu. Nie byy nim nie dlatego tylko, e nie co dnia,
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lecz raz ua tydzie wychodziy ; ale wicej dlatego, e zao-

eniem i treci swoj róniy si wielce od tego, co zazwy-

czaj rozumiemy przez dziennili. Wydawane w samem cen-

trum wspóczesnej poityld i bistoryi, nie trudni si prze-

cie wcale biec polityk; o wypadkach nawet wanych
nie wspominaj ani sowem, jeeli te wypadki nie maj
wpywu na spraw polsk; o wypadkach potocznych, co-

dziennych, nie mówi wcale. Stoj one w wielkim prdzie

europejskiego ycia i zna to na kadej ich karcie; ale na

to, co si wokoo nich dzieje, patrz o tyle tylko, o ile spo-

dziewaj si std lub obawiaj dobrego lub zego wpyw'u
na Polsk lub jej losy. Ale w Polsce zato nie trafi si ani

jedno choby obojtne napozór zdarzenie, eby Wiadomoci
o nieui nie wiedziay, eby go nie oceniy w odniesieniu do

sprawy naszej, eby nie sdziy jego pciytków lub nie prze-

widziay zych nastpstw; nie zdarzy si ani jedna krzywda,

ani jedno przeladowanie o któreby si one nie upomniay,

ani jeden obowizek któregoby nie wskazay, ani jedna do-

bra sposobno o której by nie przestrzegy. Jeeli si stanie

jakie mae zboczenie z drogi obowizku, jaka pocho,
jaka lekkomylno. Wiadomoci zaraz przywouj do po-

rzdku; jeeli w dziennikarstwie, w literaturze, w yciu spo-

ecznem lub obyczaj owem, objawi si jaki kierunek faszywy

i niebezpieczny, Wiadomoci upominaj zaraz i gro skut-

kami, które bystro przewidzie umiej; a kiedy im przyj-

dzie spotka si z jakiem publicznem zgorszeniem, z grze-

chem obraajcym polskie sumienie, z dziaaniem zgubnem

dla tego odrodzenia narodu, dla którego pracuj same i in-

nych do pracy chc znagli, wtedy karc i choszcz tak,

e napitnowany przez nie kierunek lub czowiek obroni si

nie moe, a podnie chyba tylko odmian i popraw".

„I tak przez lat cztery byy Wiadomoci jakeby stra-

nic polskich interesów i wewntrznego ycia Polski; z my-

l wiernie w przyszo zwrócon, wlepiy wzrok w tera-

niejszo, i przypatrujc si jej pilnie, bacznie, niezmordo-

wanie, przykaday do tej teraniejszoci miar tej przyszoci,

i nasze uczynki sdziy podug tego^ czy one dla przyszoci
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Darodu byy ze lub dobre, czy j budoway ub podl^opy-

way. Nie na jedn za cz Polslii, ani na dwie zwrócona

bya uwaga Wiadomoci , ae na ca dawn przestrze

Rzptej. O czciach mówi one da caego narodu i z ray
o caoci; wydaj si jali majtel^ na najwyszym maszcie,

obejmujcy cay widnoirg morza doolioa i wygldajcy na

wszystliie strony, slid idzie chmura, sl^d burza, sl^d si
sunie podejrzany liorsarz lub nieprzyjacielska flaga powiewa,

wreszcie skd zerwie si ten wiatr i ten prd, który okrt

do portu zaniesie".

Otwierajc te tomiki, przerzucajc te karty, doznaje si
dziwnego uczucia: jakeby jaki gos z innego wiata odzy-

wa si do serc i umysów tak zmienionych, e ledwo po-

zna si mog. Pó wieku temu, kiedy te arkuszyki Wia-

domoci zakazane w Galicyi flostaway si ukradkiem z Wiel-

kopolski, rzucalimy si na nie z zapaem, z rozkosz, czy-

tali je sami, odczytywali drugim, na pami umieli cae

ustpy tych pism maych, z których bio wielkie wiato ro-

zumu, wielki ogie mioci ojczyzny, wielka nauka jak t
ojczyzn kocha i jak jej suy, a nad upomnieniami, nau-

kami, nad surowemi nieraz wyrzutami, unosia si jednak

i janiaa tcza nadziei, wiara e Polska bdzie coraz lepsz,

a jej przyszo szczliwsz. To co wtedy zapalao serca,

umys wiodo do gbszych zastanowie, a wol do postano-

wie i lubów na cae ycie, to dzi w naszej straszliwej

teraniejszoci ma jaki ton tragiczny: jest przypomnieniem,

odnowieniem, i poegnaniem dawn3^ch wiar i nadziei. Prawda!

lak si mylao, tak si czuo, tak si widziao wiat i wa-
sny los, a jakim on si okaza! Pó wieku dziejów powszech-

nych stwierdza tylko, e „coraz podlej na tej ziemi byo" :

a w Polsce nie coraz lepiej, coraz silniej, coraz mdrzej, co-

raz wyej, ale i jej stanowisko w wiecie i co gorzej jej

stan wewntrzny, osabione i obnione.

A wic w Wiadomociach, w mdrych sowach Klaczki

i Kalinki niema nic, tylko nieprawda, tylko gorycz zudzenia

i rozczarowania? O nie. Wiele jest tej goryczy, ale prawda

i nauka jest, i zostaje — smutniejsza, ale cho nie wicej praw-



WIADOMOCI POLSKIE. 111

dziwa, to wicej sprawdzona. A jak my dzi, po wiekach,

lepiej rozumiemy upomnienia Modrzewskiego lub Górnickiego,

Skargi bagalne proby i straszne groby, jak w aoci serca

mówimy: „O gdybymy ich byli suchali" — tak i dzi,

i dugo potem, kiedy nas ju nie bdzie, polski rozum, pol-

skie sumienie, polska mio ojczyzny, mówi musi i mówi
bdzie, e gdybymy byli brali na rozum i do serca to, co

nam mówiy Wiadomoci, nie bylibymy tak runli w prze-

pa, nie bylibymy w niej tak gboko.
Tu nie o Wiadomociach jako takich ma by mowa,

ale o tem tylko, co w nich pisa Klaczko. Skd wiadomo
i pewno, które z bezimiennych nie podpisywanych artyku-

ów s jego pióra? Po stylu mona je poznawa, z ustnej tra-

dycyi mona wiedzie i pamita: ale jest jedna wskazówka,

pewniejsza od tamtych, zupenie pewna, to przez Kalink,

najlepszego wiadka, nazwiska autorów dopisane do kadego
artykuu. Z tym dokumentem w rku, wiemy, co w Wiado-

mociach pisa Klaczko.

Te artykuy s tak mao znane, tak nikt o nich nie wie,

prócz maej liczby ludzi, e chcc o nich da wyobraenie,

trzeba bdzie rozwie si cokolwiek szerzej. Z tych co czytali,

nie zapomnia aden tego co czyta, ale z tych co czytywali

Wiadom,oci od r. 1857 do r. 1861, wielu jeszcze plcze si po

wiecie? Moe kilku ledwo. A kiedy wyszy w czterech to-

mach Rocznikóio Polskich, kto je kupi, kto kupiwszy za-

glda do nich i przerzuca raz po razu, jak potrzebny so-

bie pokarm duchowy? I takich podobno nie wicej. Na to,

eby je da pozna, nie wystarczy je streci. To powie-

dziaoby tylko co w nich jest; jakie one s, tego nikt nie

pozna bez wasnych sów Klaczki, bez jego stylu. Dlatego

potrzebne i konieczne s liczne i dugie wyjtki ; czytelnik

tylko nam za nie wdzicznym by moe.
Pierwszy z rzdu jest artyku o Kreionych Korzeniow-

skiego. Ten do jeszcze zapamitany. We wszystkich wi-
kszych czy mniejszych monografiach o Korzeniowskim, w nie-

jednej nawet ogólniejszej pracy gdzie o nim jest mowa, znaj-

dzie si i wzmianka o recenzyi Klaczki. Bya sroga. Korze-
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niowski sam tak j wzi do serca, e podug wielu poda
jeszcze przed sam mierci mia mówi: „Przebaczam wszyst-

kim, nawet Klaczce". Biografowie i krytycy Korzeniowskiego

zgodnie sdz, e Klaczko obszed si z nim uielitociwie,

e go skrzywdzi.

Jaki powód tego caego zajcia i jaki przedmiot tej

krzywdy?

W powieci swojej wprowadza Korzeniowski dwóch lu-

dzi, z których jeden by zepsuty do szpiku koci, a drugi

mocno nadpsuty, oba za podnosz si z upadku, odzyskuj
sumienie, honor wasny i ludzki szacunek, przez sub w woj-

sku rosyjskiem. Na to oburza si Klaczko, to nazywa (nie

jeden raz) odstpstwem sprawy narodowej.

W teni oskareniu jest istotnie niesprawiedliwo. Ko-

rzeniowski odstpc nie by, nigdy nie chcia ani nie my-

la nim by. Ale eby zrozumie oburzenie Klaczki, przy-

pomnijmy sobie ówczesne powszechne uczucie polskie. Od
zaprowadzenia powszechnej suby wojskowej kady widzi

mundur jednego z pastw rozbiorowych na sobie, na swoim

bracie, synu, przyjacielu, znajomym
;
przywyklimy do tego

widoku, przywyklimy do tej koniecznoci, i nikt dzi nie

myli, nie powie, e mundur habi Polaka, e si nie zga-

dza z jego polskiem uczuciem i honorem. Ale pó wieku

temu byo inaczej. Wtedy dobrowolne wstpienie do wojska,

dobrowolne woenie munduru, uwaane byo jak zgodzenie

si na rzd obcy, jak zaparcie si swoich uczu i swoich

praw. Bya w tern nawet oczywista i wielka niekonsekwen-

cya. Nie bralimy ludziom za ze suby cywilnej : urzdnik

administracyjny albo sdzia nie by uwaany za zego Po-

laka, ten mundur nie dotyka i nie plami jego honoru ;' ale

mundur Mojskowy widziany by jak co brzydkiego, przeci-

wnego godnoci narodowej. Nie brano za ze tej suby tym,

co na rozkaz, lub eby unikn konfiskaty majtku, wstpo-

wali do wojska rosyjskiego, a zdarzay si takie wypadki.

Suba dobrowolna w wojsku razia i oburzaa. Nie brak

taktów na przykad czy dowód. Ksina Stanisawowa Jabo-

nowska (z Wielopolskich) nie chciaa wyj na ulic w Kra-
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kowie z krewnym swego ma, feldmarszakiem ks. Feliksem

Jabonowskim; hr. Ludwik Morstin prosi swego krewnego

Romana Michaowskiego, podówczas bardzo modego chopca,

eby do niego w tym mundurze nie przychodzi. Porozumie-

nie margrabi Wielopolskiego z jeneraem Zamoyskim i jego

otoczeniem w r. 1860, z obu stron podane i usiowane,

rozbio si midzy innemi powodami o pytanie Kalinki, dla

czego syn margrabi, hr. Z\gmunt, suy w wojsku i chodzi

w mundurze.

To trzeba sobie przypomnie i uprzytomni, a wtedy

oburzenie Klaczki nie wyda si dziwnem. Czy nie wyda si
przesadzonem, niesprawiedliwem? Znowu rzecz jasna i pe-

wna, e lepiej suy w wojsku, choby obceui, jak nic nie

robi, zbija bruki, marnowa si albo i tera w prónowa-
niu. W subie wojskowej jest jaki pierwiastek honoru, od-

wagi, hartu, a w nim rodek zaradczy przeciw niejednemu

zemu, moe popd do niejednego co dobre. A wic Klaczko

zawini, Idedy rehabilitacy przez sub wojskow wzi
Korzeniowskiemu za ze? Tu trzeba rozróni, a wtedy po-

kae si, e nie Klaczko przesadzi, ale Korzeniowski chy-

bi brakiem rozeznania i taktu. Odstpc, jeszcze raz po-

wtarzamy, Korzeniowski ani by, ani chcia by; ale e mU
zabrako delikatnego uczucia i waciwej miary, to darmo,

to si zaprzeczy nie da, to jest prawda. Ze jego pan pu-

kownik Jelewski z niegodziwego szubrawca w wojsku wy-

szed na uczciwego czowieka, niech tak bdzie ; trudy i nie-

bezpieczestwa mog czowieka podnie i wyszlachetni.

Ale uczucie, z jakiem ci ludzie su, to jest race. Uczu-

cia polskiego na prawd nie zna w nich nic. Eugeniusz

szczyci i cieszy si uprzejmoci kolegów, ask przeoo-

nych, awansami i krzyami, czuje si „swobodnym i dum-

nym jak Farys". Czy to nie zanadto? czy nie móg choby

wspomnie o innych lancach i innych chorgiewkach? A Ta-

deusz Bezimienny czy nie móg zgin gdzie pod Grocho-

wem czy Ostrok, skoro tam by? czy musia koniecznie

przez ask ojcowskiego przebaczenia by wzitym do woj-

ska rosyjskiego i tara dopiero zgin bohatersk mierci?

St. Tarnowski: Julian Klaczko. 3
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A jego matka dopiero! Jeeli ju koniecznie chciaa mie
kochanka, to czy nie moga znale „piknego i silnego"

jeneraa w wojsku polskiem? To s te pomysy, które dzi-

wnemi musz si wyda zawsze, to s pytania, których nikt

przy czytaniu i sdzeniu Krewnych odsun i autorowi

oszczdzi nie moe, a które pó wieku temu Klaczko w obu-

rzeniu nazwa „przystawaniem na niewol egipsk i narodo

wem odstpstwem".

Rzecz druga, któr Korzeniowskiemu zarzuca, to mo-

ralno pozioma, rednia, nie obraajca ani kodeksów kar-

nych, ani praktycznego rozsdnego zmysu bezpieczestwa

i wygody. I znowu musimy wyzna, e Korzeniowski w swo-

jem sumieniu i przekonaniu z pewnoci takiej moralnoci

nie wyznawa, ani pochwala, ale e przez brak rozeznania

czy taktu, w dzieach swoich nieraz tak wystawia jako

sympatyczn i dobr. Czasem nawet staje w sprzecznoci ze

swojem wasnera dobrem uczuciem, i istot wstrtn, niego-

dn, ma nie za niewinn, ale za sympatyczn, dobr. Za

dowód suy ta sama Rozalia, matka Tadeusza Bezimien-

nego. Ze raz zbdzia, nie rzucajmy na ni kamieniem. Ale
to nie jeden raz, to zwyczaj. Wszak ona sama przed ko-
cem powieci owiadcza drugiemu synowi, e on nie ma wi-
cej praw jak Tadeusz, e on take nie jest synem ma,
tylko szczliwym dla siebie trafem przyszed na wiat w ta-

kim czasie, e móg by na tego ma intabulowanym. Ze

ta Rozalia na staro pokutuje i pacze, to bardzo szczli-

wie dla niej, otrzyma przebaczenie na tamtym wiecie. Ale

na tym wiecie istotnie zrozumie trudno, jak autor móg
mie dla niej tyle pobaania i wzgldu? jak móg nie czu,

e ta jej matka, która na przyjcie córki z amantem przy-

sposabia i zdobi mieszkanie jak eby dla córki nowo zam-
nej i przyjedajcej pierwszy raz po lubie z mem, e
ta matka jest oburzajca, obrzydliwa?

Nie by wic Klaczko bez susznoci, kiedy mówi, e
Korzeniowski idzie za daleko w ugodowoci (e uyjemy
dzisiejszego wyraenia), a nie do wysoko w moralnoci.

A jak Klaczko to mówi? To zobaczy warto. Przytaczamy
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naprzód ustp pocztków}^, dajcy pozna, jak on patrza na

literatur w ogólnoci, i na dzisiejsz, a w szczególnoci na

powie

:

„Mona temu zorzeczy lii) przyklaskiwa, mona w imi
ideau nad tern ubolewa, albo w imi postpu z tego si

cieszy, ale nie mona temu zaprzeczy, e wszystko w na-

szyci czasach dy do upowszechnienia, a zarazem i do spo

wszeduieuia. Myl ju nie jest numizmatem starannie zbie-

ranym przez mioników, przechowanym i cenionym przez

rzadkich znawców; jest ona monet przechodzc z rk do

rk, przez rk jak najwicej, i w miar wanie wikszego

obiegu tem bardziej cenion. Ale ta moneta bywa nieraz bar-

dzo mieszanego kruszcu, a w obiegu swoim traci zazwyczaj

wzniose pitno, nadane sobie pierwotnie w tajemniczej du

cha mennicy. Koo cywilizacyjne si coraz rozszerza, pro-

mie owiaty nie spoczywa ju wycznie na wyynach spo-

eczestwa i daleko gbiej przenika; nietylco same wielkie

mianowniki, ale masy wchodz w rachub wiata politycz-

nego i moralnego — i któ nie zechce w tem uzna opatrz-

nej woli, któ bdzie mia zaprzeczy historycznej koniecz-

noci tej przemiany? A wszal^e, jak we wszystkich prze

mianach, tak i tutaj, niepowetowane straty id w parze

z niezaprzeczonemi zysl^ami, i z dojrzewajcym owocem nie

jeden pikny li opada — li niejednemu od samego owocu

milszy i droszy. Horyzontalna dynamia ludzkoci si wzmaga,

ale wertykalna opada; dziaania staj si obszerniejsze, ale

dziea drobniejsze; ogó potnieje, a indywidualnoci malej.

W dwóch jedynych wielkich wojnach, których by wiad-

I^iem wiek nasz po skoczonej epopei napoleoskiej, palm

zaszczytu, palm powszechnego uznania odniós nie wódz a-

den, ani aden naczelnik; odnioso j dwóch bohaterów,

,.których imi legia", Czwartak i waic , imi puku nie

hetmana, imi masy nie osoby — rzec take mona, imi

ducha, nie geniuszu".

„Ten sam objaw spostrzega si daje i w literaturze

wspóczesnej. I tu coraz mniej widzimy mistrzów sowa, a co-

raz wicej pisarzy, coraz mniej arcydzie, a coraz wikszy
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ruch literacki. Artyci, poeci, nie tworz teraz w zaciszy

iiatchuienia dla umysów wybranych, sympatycznych, dla

tych, z którymi ich czy spóka ducha i uczucia. I oni te
przedewszystkiem masy maj na widoku; masy narzucaj

im swoje warunki, swoje zachcenia, swoje potrzeby, z któ-

rych najwiksz a bodaj najfatalniejsz jest potrzeba ci
gego spoywania pokarmu, choby najmniej zdrowego. Je-

szcze tak niedawno powiedzia Schiller'), i „kto najlepszym

swego czasu zadosy uczyni, ten uczyni dosy po wszyst-

kie czasy'' — ale jake prdko przebrzmiay te pikne, te

dumne sowa! Nie najlepszych, ale najliczniejszych swego

czasu usiuj zadowolni obecni pisarze, i do uczynili, gdy

wyrobem swym zapenili próni jednego wieczoru— i jednego

fejletonu. Nic charakterj^styczniejszego pod tym wzgldem nad

owe wyraenie ruchu literackiego, o którememy dopiero '

co wspomnieli, które w tak powszechne weszo uywanie |

i które naiwnie przypomina pokrewne wyraenia o ruchu ka-
j|

pitalów, kolei elaznych i t. d. Ale ze zjawiska tego tylko I

te statystyczne dusze chyba cieszy si potrafi, które i du- f

chowe bogactwo wedug ekonomicznych praw popytu i od- L

bytu oszacowa zamylaj, które nie o jako, ale o ilo "

dzie si pytaj, i przemysowe gospodarstwo radeby rozci- ?

gny a do niwy poetycznej. Dla kadego mylcego i czu- I

jcego przeciwnie fakt to bdzie bolesny, przestraszajcy, i sta-

nie si dla ródem niejednego skrupuu, niejednej gorzkiej

uwagi. Umys, najskonniejszy do sympatyzowania z ogóln

niwelujc dnoci wieku, najskorszy do uznania jej ko-

niecznoci, do hodowania jej sile, do goszenia jej dobro-

dziejstw, zachwia si jednak musi i zaniepewni, skoro owa I

dno si objawia i w dziedzinie sztuki : skoro twory za- *

pau, uczucia i wyobrani przybieraj powszechne rednie i

rozmiary szczliwej miernoci, skoro i potok natchnie za-
|

czyna pyn — potocznie, coraz szerszem, ale i coraz pyt- j

szem korytem. Mniej paaców a wicej porzdnych chat;

mniej wietnych czynów a wicej dobrych uczynków ; mniej,

*) Mylka — powiedzia to Góthe o Schillerze.
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bohaterów a wicej obywateli; mniej póbogów a wicej lu-

dzi... Zgoda! Ale czy te i mniej geniuszów a wicej ta-

lentów, mniej Rafaelów a wicej Dowów, mniej Irydionów

a wicej gan-df... da lub tylko dozwoli tego, aby

sztuka przestaa by idealn, uatclinion, da lub tylko

dozwoli tego, aby lot swój niebieski zwina i poziomego

nam dotrzymaa liroku, aby zamiast nas prowadzi do soca,
z nami przy naszej ekonomicznej zasiadaa lampie — nie

jeste to nietylko ubliy jej godnoci, ale odebra jej wszelk
racy bytu? Bo jakie inne jej powoanie, jakie inne moe
by zadanie, jak to, aby nas z cieni codziennych stosunków

prowadzia w wiat rozleglejszy i pikniejszy, w wiat, w któ-

rym ustaj wszelkie przypadkowoci i miernoci naszego zwy-

kego ycia, w którym zapa tworzy cudy, a natchnienie a-

mie, czego rozum ama nie jest w stanie? I czy wanie
w czasach jak dzisiejsze nie wiksza tego ni kiedykol-

wiek potrzeba? Czy wanie w epoce, w której wszystko

maleje i powszednieje, nie potrzebn, aby przynajmniej poe-

zya nam przedstawiaa figury wielkie, idealne, aby wród
otaczajcego nas zewszd dymu, nie dzia, ale kotów, odsa-

niaa nam raz po raz czyste i jak najczystsze niebo Olimpu,

aby nam daa pozna, poczu, przeczu choby tylko, e jest

wysza moralno nad dobrze zrozumian Franklina, i cudo-

wniejsza jeszcze droga nad milioay — ta, która od serca
prowadzi do Boga?..."

„Jeli z tego stanowiska zechcemy zapatrywa si na

znaczenie i powoanie literatury, nie atwo nam przyjdzie

wtórowa tym naszym pismom krajowym, warszawskim szcze-

gólniej, które z tak chlub, z takiem zadowolnieniem wspo-

minaj o wzrastajcem coraz bardziej pimiennictwie naszem,

o wzmagajcej si liczbie autorów i rozszerzajcem si kole

czytelników; i bdziemy nieraz musieli aowa tych ledwie

co ubiegych, a jednak ju tak dalekich czasów, w których

r/adkie a wielkie geniusze trzymay pochodni myli. Mniej

wówczas b_yo piszcych, ale ile natchnionych! Mniej wten-

czas byo czytelników, ale ile za to serdecznych wielbi-

cieli!..."
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„Od surowego sdu o tym rodzaju pimiennictwa ') nie

moe te nas odwodzi i ta jego sawiona uyteczno, któr

najwicej udz umysy. Ile, woaj, wiedzy powie roz-

szerza midzy masy; ile uczu i wyobrae budzi w tej

publiezuoci, której stan kultur}' zabrania przystpu do wy-
szych sfer nauki i sztul^i; ie poetycznoci rozewa przez to

midzy nisze warstwy ! Te i tym podobne daj si sysze
gosy na cze tej poetycznej encyl^opedyi. Ile zudze
w tern wszystkiem, odpowiemy my znowu na to : ile dobro-

wolnego zalepienia, ile nieznajomoci mas i serca ludzkiego!

Jeli gdzie niedouctwo gorszem jest od nieuctwa, to nieza-

wodnie tam, gdzie nauka jest tylko przypraw fantazyi,

gdzie gruntowny wykad nie moe hy udzielanym ani na-

wet danym, gdzie nauczyciel, adnej nie ulegajc kontroli,

przed wasnem nawet sumieniem ma wymówk , e sam so-

bie swój wiat stwarza! A jake niebezpiecznemi znowu s
przykady, które najlepsze nawet stawiaj romanse! Jake
szkodliwemi s ich ideay — tern wanie, e nam s przy-

stpnemi! Epopea, tragedya, tworz nietylko ludzi idealnych,

ale i sfer idealn, któr ich od nas zbawiennie oddzielaj;

budz w nas szlachetne uczucia podziwu, uwielbienia, nie

wywouj chci zego naladownictwa. Romans przeciwnie,

na gruncie domowego ycia, w powszedniem otoczeniu, wy-

prowadza figury wpólpoetyczne, wpólrealne, tak zwodnicze

wanie — dla wpóuksztaconych. Któ kiedy spotka si

w yciu z Makbetem lub Learem? a jake czsto ujrzymy

dobrowolne a nieszczliwe kopie bohaterów Sanda i Balzaca!

Có dopiero, jeli romans, jak u nas, staje si wycznym
i powszednim chlebem czytajcej powszechnoci, absorbuje

wszystkie talenta i jedyny prawie gos publiczny zabiera?...

„Dranice opowiadanie namitnoci, dramat ycia obecnego,

jak go pojmujemy, nie dotyka przyczyn, przedstawia tylko

skutki, które s raczej zaraliwe ni kor/ystne dla umysów
pozbawionych wszelkiej innej uprawy. Byo zawsze mojem

zdaniem, e dobre romanse s bardzo uyteczne, lecz dla

M O romansie.
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odpoczynku, n i g: d y z a j a k o w y c z n y i cigy
pokarm unjysów"... Któ wyrzek te g-bokie, pami-

tne sowa? Zaprawd, nie pedant aden lub moralista, ale

najznakomits/y, najgenialniejszy z nowoczesnych romansopi-

sarzy : George Sand ! 1 na tem godnem uwagi wyznaniu,

przerywamy nasze ogólne spostrzeenia".

To by gos krytyki, literackiego i artystycznego sdu;
zobaczmy, jak brzmi gos oburzenia:

„Jak dalece p. Korzeniowski posuwa to godzenie si
z obecnoci, to przystanie na niewol egipsk — nazwijmy

rzecz po imieniu: to narodowe odstpstwo — dowodzi obu-

rzajce zakoczenie, które mia da swej powieci, bezbona

transfiguracya, w której nam okazuje si wreszcie bohater

Eugeniusz. Doprowadziwszy go do ostatecznego kresu roz-

czarowania, postawiwszy go nad samym brzegiem przepaci-

stego zmarnienia, moralnego znikczemnienia i wyzucia si

ze wszelkich instynktów zacnoci i honoru, pozwala mu znowu

autor odzyska pozycy i znaczenie, pozwala mu wyj ze

strasznego zachwiania, przywraca go do czci we wasjiych

oczach i ludzkich, do uczucia osobistej godnoci i wartoci,

i oddaje mu w nagrod rk ulubionej istoty — a cudownym
rodkiem takiej wielkiej rehabilitacyi jest — suba w wojsku

rosyjskiem! Stan ten „uczy go pogardza wykwintnemi wy-

godami ycia, wytrzyma wytrwale w jednostajnej pracy

i opiera si na wasnej sile, czego mu wanie brakowao".

Czytamy listy tego kaukaskiego onierza, z których, jak

sam p. Korzeniowski powiada, „wida, e Eugeniusz opisy-

wa takim szczliwym tonem miejsce gdzie si znajduje,

ludzi z którymi yje, sub któr peni, nietylko dlatego

aby krewnych uspokoi, ale e musie towszystko do-

prawdy podoba". Autor zapewnia nas dalej, e jego bo-

hater zdrów i wesoy, e go „kaszkiet nie gniecie i mun-

dur nie cinie"... „a gdy ko jego parska, gdy chorgiewka

piki wiszcej na jego ramieniu igra z wiatrem nad jego

gow, szumic jak skrzydo które go chce unie od ziemi,

czuje si swobodnym jak Farys (jak Farys! — p. Korzeniow-

ski w takiem miejscu przypomina poemat tego wielkiego
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wieszcza-tuacza, który w wyprawie przeciwko tym wanie
pikom i chorgiewkom dokona mczeskiego ycia na

brzegaci Euxynn! ..) i rozmarzony, szcziwy, marzy o tyci

wiekaci poetycznyci, które zna tak dobrze!" Penic su-

miennie swe obowizki, zyskuje Eugeniusz „yczliwo swoich

zwierzchników" i szczyci si „kompani uprzejmych towa-

rzyszów"
; a poniewa szczcie nigdy samo nie przychodzi,

udaje mu si raz nawet ocali ycie rosyjskiego jeneraa

i drogiej jego rodziny, za co go naturalnie nie mijaj aski

i awanse, a niebawem te „byszcz podane szlify na ra-

mionach piknego bohatera naszego" . .

.

Wic w taki to czyciec przemienia p. Korzeniowski

owe pieko wojskowej suby rosyjskiej, na którego wspom-

nienie dr nasze matki i tul swe dzieci do ona! W tak
to Dantejsk gór Zbawienia przeobraa nam autor Krewnych

ów Kaukaz ciemny, do którego cary od lat tylu przybijaj

polskiego Prometeusza! Wic jako szkol naszej rehabilita-

cyi przedstawia on nam t armi Attylów, która mieci w so-

bie dwa najokropniejsze barbarzystwa w wiecie: barba-

rzystwo dziczy u dou i barbarzystwo przeksztacenia u góry,

której wyyny s stekiem najwyrafiuowaszego zepsucia,

a podwaliny kolosem bydlcego stpienia, w której upiestwo,

okruciestwa, zapoznanie praw lud/.kich i boskich, walcz

o prym z pogask nienawici ku wszystkiemu co wolnem,

cywilizowanem i szlachetnem : która jeli kiedy syszy o ho-

norze, to chyba gdy mowa o dugach karcianych, a jeli zna

jaki heroizm, to chyba ten, który wielki wieszcz nasz na-

zwa heroizmem niewoli ! I czy p. Korzeniowski tego nie wie,

e ta wanie suba jest najstraszniejsz i najniebezpiecz-

niejsz prób, przez któr tylko przechodzi moe biedna

modzie nasza, i z l^tórej tylko rzadcy wychodz z czystemi

obyczajami, z czystem sercem, z czystem sumieniem Polaka?

Niecbaj si pyta tych mczenników, co z tej piekielnej próby

wyszli zwycisko, a oni mu powiedz, jak koszul Deja-

niry by dla ich polskiej duszy ten „mundur co nie gniecie!"

Czy p. Korzeniowski o tern nie pomyla, co to znaczy dla

Polaka by „w uprzejmem towarzystwie" potomków Suwo-
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rowów i Drewiczów, zawiesi na swem ramieniu t „chor-

^•iewk", która moe nie tak zbyt dawno temu po trupach

Jego braci wzlatywaa w dymice si szace Warszawy,

wzi w rk t „pik", która moe przebia niejedno z nie-

winitek oszmiaskich, dziery ten bagnet, którego ostrze

wymierzone zawsze przeciwko sprzymierzecom ojczyzny,

a w danym razie przeciwko jej synom a wasnym braciom?"

„P. Korzeniowski w swoici powieciach wystawia bo-

haterów, walczcych w szeregach wroga, za spraw wroga;

w kolo naszej spoecznoci, któr maluje, wprowadza gdzie

i jak si tylko da Moskali, jakby nas chcia z nimi oswoi
i pobrata; w Tadeuszu Bezimiennym dziewosbi nawet —

-

proh pudorl — wyrodnym i cudzoonym miostkom Polek

z rosyjskimi jeneraami! Musimy tu cho w krótkich so-

wach wspomnie o tym, niezbyt talie dawno ogoszonym

utworze; bo jeli nie janiej, to niezawodnie jeszcze jaskra-

wiej ni w Kreionych odbija si w nim n)yl narodowego od-

stpstwa. Powie zaczyna si od tego pamitnego roku,

który wita na polskiej ziemi wracajce Legiony Dbrow-
skiego, który by kolebk i grobem tylu wielkich nadziei,

który autorowi innego i zaprawd bardzo odmiennego Ta-

deusza, sta zawsze przed oczyma „jako pikna mara senna

i narodzonemu w niewoli, okutemu w powiciu, jedyn by
wiosn w calem mronem yciu'*. Ale p. Korzeniowski swoje

•opowiadanie o ten rok Napoleoskiej wyprawy tylko dlatego

zawiza, by korzystajc z czstych wówczas pochodów wojsk

wzdu i szerz naszego kraju, uku kilkutygodniow intryg

midzy piknym „silnym" jeneraem rosyjskim, „na którego

szyi byska wysoki znak aski i dostojestwa kosztownemi

obsypany brylantami", a polsk pani, córk wielkiego rodu,

ion zamonego szlachcica. Mamy potem opis pewnej nocy

i pewnej sypialni, nie ustpujcy ni w wytwornoci, ni w wy-

ratinowanym cynizmie, najbardziej osawionym tego rodzaju

obrazom w romansach francuskich, a w których wiaroomna

ona podrzuca picemu mowi pód swego bezprawia...

Taki jest pocztek dziea; a koniec jego niemniej habicy
stawi pomnik drugiej wielkiej dacie naszych dziejów z tego
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pówieku, powstaniu z 1831 r. O tej dacie nie wspominaj
pisarze nasi pod zaborem rosyjskim; i zaprawd, nic uro-

czystszego, nic wymowniejszeg-o nad to pobone milczenie,

którem, jak niejeden lud staroytnoci wite imi swego

grodu lub bóstwa, pokrywaj ten rok wielki a cudowny!

P. Korzeniowski pierwszy i dotd jedyny, o ile wiemy, za-

ma ten wity obj^cznj, i wrcz wypowiada, e bohater jega

powieci, uciekszy ze szkó krzemienieckich, pizystpi „da

wojsk powstaczych". Ale jake to zgrabnie umie tóraa-

ezy t plocho szesnastoletniego dziecicia, jake prdko
mu kae wróci do upomnienia i skruchy ! Tadeusz nie czeka

wierci wieku na t sawn amnesty, której perifraz w ga-

zetach warszawskich tak wprawnemu zawdziczamy pióru;

on nastpnego zaraz roku wraca z emigracji do kraju, gdzie

sd wojenny, lasl^^awy i w caem znaczeniu tego wyrazu

ojcowslii, kae mu si dosugiwa przebaczenia w wojsku

liaukaskiem... „W poowie lipca 1834 r. mia ju Tadeuszek

krzy, mia porucznikowskie szlify, i gdy po raz pierwszy

w nowiutekim mundurze, na dzielnym lioniu, przeliczny

oficer pokaza si w szwadronie swoim, wszyscy onierze

krzyknli uradowani, a oficerowie ciskali go i winszowali

sobie takiego kolegi!" Autor apoteoz prowadzi do koca:
kula czerkieska „uderza w t pier bohatersk" i Tadeusz

ginie na polu sawy, na rku swojej matd, w bratniem
kole oficerów rosyjskich" . .

.

Jest mniemanie, powtarzane przez wszystkich niemal,

którzy o Korzeniowskim pisali, e w jego Zotych kajda-

nach figuruje ICIaczko, jako najemny pismak, sprzedajcy

swoje pióro, nazwany Centaurowiczera. Jeeli to prawda, to-

Korzeniowski si mci tylko, ale si nie obroni. Nie oczy-

ci ani swoich figur, ani siebie, z zarzutów, jakie mu Klaczko

robi; jemu za zrobi zarzut, gorszy od wszystkich, jakie od

niego mia do zniesienia. Klaczko nie posdza go nigdy

o przedajno, o interes pieniny; Centaurowicz, jeeli isto-

tnie ma by wyobraeniem Klaczki, jest potwarz. Gdzie

i kiedy zrobi IClaczko cokowieli w interesie pieninym?
gdzie i kiedy mia swoje przekonanie na sprzeda? To oskar-
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zenie jest nieprawd, a Centaurowicz nie jest podobiestwem

Klaczki, tylko potwarz na niego: nie jest obron Korzeniow-

skiego, tylko jego zemst. Bezskuteczn, bo dobrej sawy
Klaczki nie tyka, a wiary znale nie moe.

Dziennik Kazimierza Platera, o Zebrzydoirskim i Ra-

dziejowskim, to sprawozdania o wieo wyszlych zabytkach

lub pracac-b, ale i w takich jest sposobjio.^ na sd, na wy
raz polskiego uczucia i politycznego zmysu. Tak naprzykad

pewne próby wytómaczenia i usprawiedliwienia Zebrzydow-

skiego i Radziejowskiego, nasuwaj Klaczce tak uwag:
„Spór czysto lvronikarski, kwestya osób dawno zmarych

i nas nie obchodzcych — powiedz moe czytelnicy nasi!

Jesfemy zupenie innego zdani;i. Dla nas historya jest cz
ci wielk n^iszego narodowego bytu, i przestrzeganie w niej

prawdy i cnoty rzecz aktualn i obywatelsk. Zdrowe su

mienie indywiduów polega na jasnej wiedzy o dobrem i zem
w moralnym wiecie; zdrowe sumienie narodu polega na do-

kadnej wiadomoci dobrego i zego w wiecie jego histo-

rycznym. Ta sama fjintazya szlachecka, która niegdy pod-

l^opywaa u nas wszelkie rzdy polityczne, podkopuje teraz

wszelkie sdy historyczne. Wystawienie anarchii u nas, jako

ywotnej spryny naszego dziejowego organizmu, usprawie-

dliwienie wojen „kokoszych" i rokoszów z ducha praw i in-

stytucyj polskich, z opatrznego posannictwa narodu, rehabi-

litacya Radziejowskich, Zebrzydowskich, Lubomirskich i Szcz-

snych z wyszego stanowiska „dodatniego wiata" i zotej
wolnoci, prowadz do zamcenia wszelkich poj o pa-
stwie, o prawie, o pierwszych warunkach politycznego bytu".

Wyraniej i wietniej wystpuje ta sama myl w spra-

wozdaniu o K^azimierza Jarochowskiego Dziejach panoicania

Augusta II. Z wielkiem uznaniem, ze szczer sympaty,
mówi Klaczko o modym historyku: ceni i chwali jego za-

sug, e zada sobie przymus bolesnej pracy nad temi smu-

tnemi upokarzajcemi dziejami. Ale mody historyk by wtedy

uczniem tej szkoy, adeptem tej nauki, która od I^eewela

poczta przesza na Moraczewsl\.iego i innych: wszelk opo-

zycy przeciw królom miaa za czyn patryotyzmu i obywa-
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telskiego obowizku, dla republikaskich pozorów nie chciaa

widzie i przyzna politycznych defektów i zgubnych na-

stpstw naszej konstytucyi. Przeciw tej doktrynie, tej apo-

teozie polskich iustytucyj, protestuje Klaczko w imi histo-

rycznej prawdy, i prawdy politycznej: siy pastwa, jego

bezpieczestwa, jego bytu.

„Ustawa nasza rzdowa przez dwa wieki bya nieustan-

nym przedmiotem patryotycznych obaw wszystkich znako-

mitych ludzi u nas, i j przedewszystkiem, jako naczeln

przyczyn naszego upadku, uwaa wszystkie wysze umy-

sy, wszyscy sdziowie dziejów i mistrze historyi, w Polsce,

jak i w reszcie Europy, tak dobrze Andrzej Zamoyski, Sta-

szyc, Czacki i Niemcewicz, jak Spittler, Macaulay, Schlosser

i tylu innych jes/.cze. Na nieszczcie, autor Dziejów Augu-

sta II naley do tej nowej u nas historycznej szkoy, która

ustaw nasz rzdow, jaka si wyksztacia w cigu XVII

i XVIII wieku, uwaa za prawdziw ark narodowego du-

cha, za najwyszy wyraz naszego politycznego wyksztace-

nia, i fatalnie z ni czy ca nasz przeszo, a nawet

i przyszo. „Ustawa ta, cokolwiek jej zarzuci mona —
powiada dosownie autor— jest przecie i pozostanie zawsze

wielkim i szczytnym pomnikiem naszej zbiorowej dojrzao-

ci i naszego rozumu politycznego", a w kocu nawet zar-

cza, „e czas uznania caej jej wielkoci i gbo-
koci nie nadszed jeszcze''...

„Wic jeszczeby nie nadszed czas sdzenia tego, co

przez tyle klsk i nieszcz, przez tyle okropnych dowiad-

cze i strat niepowetowanych, przez tyle strasznych przepo-

wiedni i straszniejszych ziszcze, przez rozum wszystkich

mylcych i przez gos caego wiata oddawna osdzonem

zostao ! Wicbymy na zawsze ju suazani byli w tych sa-

mych bdzi wci ciemnociach i szuka lekarstwa tam,

skd dla nas najmiertelniejsza sczya si trucizna! Wic-
bymy w drugiej poowie XIX wieku znajdowali si jeszcze

na tern samem stanowisku, na jakiem nas zasta wielki Ko-

narski, gdy przeciwko liberum veto i elekcyi królów pi-

sa!...''
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„Bo nie hulmy si! To, co nasz autor i zwolennicy jego

szkoy eufemicznie „nasz polityczn ustaw" nazywaj, jest

poprostu owe sarnowladztwo szlacheckie i elekcyjne króle-

stwo, które dopiero na kocu XVI wieku u nas wyksztaciy

si, i naród do ostatecznej przywiody zguby ! Przed zejciem

tego nieszczliwego zasiewu, bya Polska rzdn i siln,

cywilizowan i cywilizujc, szanowan u obcych, spokojn

i zacn u siebie. Od wybujania za owych dwóch strasznych

priucipiów, które nam jako najwyszy wyraz naszej polity-

cznej mdroci chc przedstawi, zacz si nasz widoczny

upadek, zaczo si rozprzenie wszystkich naszych si po-

litycznych i socyalnych. Wszystko, co u nas miao gow
i serce, wszyscy wielcy nasi ludzie, co mieli wyobraenie

o rzdzie i jakie rozleglejsze widzenie rzeczy, Skarga i Ko-

chanowski, Batory i Wadysaw IV, Jan Kazimierz i Marya

Ludwika, Ossoliski i Sobieski, Konarski i Andrzej Zamoy-

ski, wszyscy oni przez wszystkie czasy walczyli przeciwko

tej „ustawie", wszyscy widzieli w niej, przewidywali, prze-

powiadali ruin publiczn, sromot narodu, rozdarcie ojczy-

zny! Wszystko przeciwnie, co u nas byo ciemnot i zo-

ci, a olioo nas chciwoci i podstpem, bronio tych

instytucyj, którycli godo ostatni raz jeszcze widzia naród

na chorgwiach — Targowicy! I czy ten jeden fakt, tak

jasny, tak prosty, a tak wielomówny, nie daje nic do my-

lenia naszym nowomodnym historyozofom?.. ."

„Fantazya poetyczna moe wiele upikszy, fantazya

szlachecka wiele zagmatwa, ale historya bdzie zawsze tylko

nauk dowiadczenia, a w osdzeniu jakiej politycznej ustawy,

w wyrokowaniu o jej mdroci i wielkoci bdzie miaa dwa

gówne criteria: dobro, które ów system przynosi najwi-

kszemu ogóowi narodu, najliczniejszej masie jego obywateli,

i bezpieczestwo, potg i trwao, któr zapewni pastwu.

Dwa za te najwysze, najprawdziwsze criteria, przyoone

do naszej konstytucyi, sta si zawsze musz jej najkrwaw-

sz krytyk. Uciemienie, spodlenie ludu, unicestwienie naj-

liczniejszej masy obywateli pastwa, jest niezatartem, kai-

nowem pitnem tej braci szlachty, w czasie jej wielkorz-
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dów. Jest to historycznie dowodneni, e mieszczanin i chop
11 nas jeszcze w XIV i XV, jeszcze nawet i w XVI wieku

mieli swobody i prawa, bili si za ojczyzn i jej uywali

opieki, a e z postpem naszej „ustawy'', z rozwojem szla-

checkiego samowladztwa i elekcyjnego królestwa, coraz sro-

motniejszemu zaczli ulega losowi, a nakoniec wyzuci zo-

stali z wszelkich praw obywatelstwa, z wszelkich praw do

ycia, i w obojtn, martw si zamienili mas, w wielki

ogrom bez duszy, bez myli, bez pojcia nawet ojczyzny!

Co si za tyczy bezpieczestwa, potgi i trwaoci, jak na-

sza ustawa zapewniaa pastwu — na to jest odpowiedzi

nasza sromotna obecno, bezprzykadne w dziejach rozszar

panie Polski, bezprzykadny w dziejach upadek tak wielkiego

niegdy narodu! Tylemy mieli zasobów, a tak maomy
zdziaali ! Tylemy wydali bohaterów i mów stanu, a naj-

oplakaszej popadlimy zagadzie! Tylemy zaleli ziemi i kra-

jów, a dzisiaj si tuamy po wiecie! Tyle liczylimy zwy-

cistw i zdobyczy, a jczymy w kajdanach ! Naród, moe
najbituiejszy w wiecie, nie umia w kocu i 20.000 wysta

wi onierza na obron swego l^ytu, swej niepodlegoci!

Szlachta, która z sejmików wci sza na sejmik i z trybu-

naów w elekcye, objawia w kocu najzupeniejsze ubóstwo

politycznego wyksztacenia, najzupeluiejszy brak publicznego

ducha, i krzyczaa do chrypki jeszcze swoje wiwaty, gdy

ju do dna wychylaa kielich zaprawionej przez abcych tru-

cizny! ..."

„Nie wina to naszej ustawy, - odpowie tu nam autor

i jego historyczna szkoa — wina to ludzi, którzy do jej wysoko

ci podnie si nie byli w stanie; wina to zepsucia nastpnych

pokole, zmalenia póniejszych obywateli ! Ustawa bya wielka

i szczytna, tylko e ich wykonawcy byli mierni i nikczemni!...

Ale rozwany myliciel tej tylko konstytucyi przyzna cha-

rakter mdroci i wielkoci, która nie na nadludzkiej cnocie,

ale na ludzkiej jest oparta naturze, która nietylko z dobrem

i w parze, ale i od zego uchowa jest w stanie, która nie-

tylko z wielkimi ludmi, ale i bez nich si utrzyma i brak

ich w potrzebie zastpi potrafi! Klasy rzdzce w Anglii
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XVIII wieku byy moe bardziej zepsute, niezawoduie nie

byy lepsze od naszych w tej samej epoce. Nieszczcia

i klski waliy si wtenczas na naród ang-ieski pitrami.

Ameryka niepowrotnie si bya oderwaa; w ^raju samym
wrzay umysy, podniecane wichrzeniami Wiksa i innycli

deraagog-ów; europejska wojna z Francy daa coraz no-

wych ofiar; nastpca tronu by w powszechnej pogardzie,

a ministrowie musieli w kocu publicznie owiadczy, e król

dosta pomieszania zmysów... Taki by stan tej Anglii na

kocu przeszego stulecia! Ale wtedy si te pokazaa caa

wielko i mdro jej politycznej ustawy, która powanie

i godnie uie przestaa funkcyonowa mimo sodomskiego ze-

psucia rzdzcej arystokracji, mimo utraty Ameryki i wojny

powszechnej, mimo wzburzenia umysów i gwatownoci opo-

zycyi, mimo ponienia królewicza i szalestwa króla. Z na-

sz natomiast ustaw, i nawet wtenczas gdymy najwikszych

mieli obywateli, najszczytniejszych bohaterów, najpowice-
szych synów ojczyzny, Polska— tylko chromaa; a gdy tych

ludzi zabrako, upada — upada, nie znalazszy w swych in-

stytucyach adnego rodka ratunku, adnej podpory, znalaz-

szy w nich przeciwnie najmiertelniejsze narzdzia wasnej

xguby... Nie przez konstytucy to swoj staa Polska w XVI
i XVII wieku; staa ona mimo niej i w^brew niej, przez

kilku wielkich, rzadkich mów, których nam Opatrzno
wówczas nadarzya! Gdy to bohaterskie pokolenie wygaso,

wtedy si pokazaa caa warto naszej ustawy, która ju
niewstrzymanym pdem prowadzia nas w przepa. Wtedy

si pokazao, e cae ciao narodu byo jedn pit Achilla

i e pastwo uiemylnie, niechybnie i — legalnie zdya
do samobójstwa; a czychajcy na mier nasz ssiedzi, mieli

t jedyn tylko trosk, abymy w nietyl^alnej caoci zacho-

wali t form rzdu, któr nowomodna szkoa teraz „wiel-

kim i szczytnym pomnikiem naszej zbiorowej dojrzaoci i na-

szego politycznego rozumu" mianuje, tak jak j swego czasu

i „wit" by gosia Moskwa: La salnte llberte dus elections

en Pologne, pisaa Katarzyna ! O, bya to straszna ironia losu,

e wanie te mocarstwa, które Polsk podzieliy, tak gorli-
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wie w niej przez wiek cay pielgnoway liberum veto i eek-

cyjno tronu; bya to straszna ironia losu, ^Ae wanie wyo-

brazieielk i meieielk naszej zotej wolnoci bya w kocu
Targowica i Carj^ca! Nietylko w tylu tragicznych, ale i w tych

komicznych, w tych tragi-komicznych przykadach zaostrzya

nam Opatrzno t tak prost, tak jasn, a tak jeszcze przez

nas niepojt przestrog; a zaprawd, jeli dla gbokiej,^

tacytowej nauki, w naszych dziejach zoonej, ju nie mamy
zmysu, to przecie powinnibymy wreszcie zrozumie cho
t — prawdziwie szekspirowsk w krwawym dramacie na-

szego rozbioru — ironi ! . .

."

Takie to mdre, takie prawdziwe, takie wymowne si
boleci i si prawdy, e trudno oprze si pokusie przedru-

kowania wicej, jeszcze wicej, choby poowy artykuu^

choby jego caoci. Nie mona! nie mona tu podejmowa
zupenego wydania dzie Klaczki — trzeba i dalej. Ale te

próbki wystarcz przecie na to, by da pozna cho niektó-

rym, jak on pisa, by da uczu jak on czu.

jEtnde historique nur la Retolution francaise, par un

Etranger, to zoliwa niemiosierna krytyka trzech-tomowego^

bezimiennego dziea starego hr. Feliksa Czackiego z Sielca '),

Pomniki praioa polskiego, to po wyjciu pierwszego tomu

wielkiego wydawnictwa A. Z. Helcia, bardzo pikny hod
oddany jego nauce, jego zasudze, jego znakomitej wartoci

i postaci. Listy z Drezna — czy Klaczko jedzi tam w tych

czasach, czy tylko chcia t mask obudzi wiksz cieka-

wo? Listy z Drezna, to ju nie literatura, to ze zwyczaje

spoeczestwa wzite pod krytyk. W tym przypadku, zwy-

czaj ludzi bogatszych osiadania w miastach zagranicznych.

Nie do, e nie robi tego dobrego, nie wywieraj tego

wpywu cywilizacyjnego, jaki mogliby wywiera, siedzc

w Warszawie, Poznaniu lub Lwowie, ale nawet dla swojej

mioci wasnej, dla tej prónoci, która ich zagranic wy-

ciga, nie maj tej satysfakcyi jakiej pragn, o jakiej ma-

^) Synowiec Tadeusza, syn Michaa podczaszego w. kor.,

umar bezdzietnie.
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r/yli Ze shisznoci niezaprzeczon, a z ironi równie ostr

jak wietn, dowodzi Klaczko, e za te same pienidze, za

które niogUI)y byszcze szumnie w Warszawie, siebie i dru-

^^ich olniewa swoim trybem ycia, w Paryu cisn si

w ciasnych mieszkaniach, o wielkich przyjciach ani marzy
nie rao^, skadaj si w dwie rodziny na jedne lo w tea-

trze, i lami sobie gow nad pytaniem, c/y ich sta na wa-
sny powóz, ozy mog sobie pozwoli zbytek remizy, albo

czy musz skromnie bra fiakra kiedy maj wyjecha. List

o Wycltoioaniu zagranic powstaje na to wychowanie po-

zorne, bez treci, bez prawdziwej nauki, która przestaje na

suchaniu od czasu do czasu wykadu jakiego sawnego pro-

fesora, a jest ztjyt czsto dla modych ludzi pretekstem do

prónowania, dla ich rodziców pretekstem do wyjazdu zagra-

nic. Dzi moe to nie tak czste, uwagi nie tak na czasie

jak przed pó wiekiem, ale wtedy takie marzenia o byszcze-

niu w zagranicznym wiecie i takie upokarzajce zawody

w marzeniach, zdarzay si nie rzadi<o.

Z tym artyiuem czy si drugi, o Modziey polskiej

bawicej za granic. Zaczyna od przejmujcego, wstrzsaj-

cego przypomnienia maego Artura w Królu Janie Szekspira,

bagajcego, eby mu nie wyiipiono oczów. Tak oczy wy-

upia, tak olepia polsk modzie na umyle rzd rosyjski

swojemi szkoami i caym swoim systemem rzdzenia. Ta

modzie nie moe nauczy si widzie, nie moe wiata

rozezna, ani nabra! A wtedy ci, modzi bogatsi, którzy

maj mono i sposobno — zatem i obowizek — wy-

ksztacenia si, nauczenia si za siebie i drugich, którzy po-

winni zdoby i przywie napowrót zasób wiata dla siebie

i dla tych którzy wzi go skd nie maj, którzy powinni

suy za latarni , za ognisko wiata, swojej okolicy, swoim

znajomym, a przez to i kraj ile si da owieca, ta modzie
bogatsza marnuje mono, sposobno, czas i rodki. Kiedy

jeszcze udzi si, e si czego niby uczy, to na prawd uczy

si po dyetancku, pite przez dziesite : kiedy bardziej po-

cha i atwiejsza do zepsucia, marnuje si w rozpustach. Tu

przynajmniej jeden may ustp z zakoczenia:

S. Tarnotoslci: Julian Klaczko. 9
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„Syszymy nieraz t nasz mod/,ie wzdychajc do

chwili, w której jej danem bdzie walczy za Polsk, prze-

lewa krew za ojczyzn, i oko w oko zmierzy si z wroi^iem

;

nie uiy to zaprawd zechcemy przyganiaó takim szlachetnym

yczeniom i gorcym modom. Ale, jak to piknie wyrazi

autor Listów o Rusi: „Modzie nasza nie poja jeszcze tego

dotd, e dla ludu pognbionego, walka o swe prawa z or-

em w rku, ju nie jest ofiar, ale koron, uagro(> i szcz-

ciem, któremi Bóg wieczy trudy i powicenia obywatel-

skie, w ciszy pokoju skadane"... Zasug, ofiar s te mo-

zolne i codzienne prace, które ostateczn walk uczyni po-

dobn i skuteczn, s te przygotowania i przysposabiania,

które d do tego, aby nietylko zmartwychwstajca ojczy-

zna odwanych onierzy, ale i zmartwychwstaa rozwanyci

znalaza obywateli, ludzi zaprawnych do politycznego ycia

i dziaania, do rzdzenia i sdzenia, do trudnych sztuk boju

a nierównie trudniejszych jeszcze sztuk pokoju. Popuszcza-

nie pasa ol^azao si zgubnem nawet za Sasa, i zaprawd
nie stanie si zbawiennem za Komanowów! Zaniedbanie nauk,

wyczna dbao o pozorne polory salonowego comme U fant,

unikanie wszelkich mozoów specyalnego i gruntownego wy-

ksztacenia, bezmylne lub lekkomylne przystanie na t ciem-

not egipsk, któr rzd rosyjski z szatask wród nas

szerzy rachub, poche uronienie tych sposobnoci i sposo-

bów do umysowego wydoskonalenia si, których rozwanie

i sumiennie uyty pobyt zagranic nastrcza — straszne, mier-

telne to grzechy naszej zamonieiszej modziey, które za-

daj fasz wszelkim jej zarczeuiom i zaklciom o mioci
do kraju i wiernoci dla sprawy, i które jej samej bezdenn

•ohyd a narodowi sromotn gotuj zagad!"
Za bytnoci cesarza Aleksandra II w Warszawie by

wielki bal dworski, byy naturalnie zaproszenia dla pa,

a w tych zaproszeniach wezwanie, rozkaz, eby przyszy

w kakosznikach. Klaczko pisze o tem zaledwo kilkadziesit

wierszy, nie cae dwie strony druku — ale mieci na nich

wszystko, co si w polskiem uczuciu mieci i zawiera. „Sroga

to ironia despotyzmu, który politycznym i policyjnym postra-
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clieiii wyciska umiech ofiary, i ten umiech potem roznosi

po Europie, /a dobrowolny go sprzedaje". Klaczko wie, e
ten umiech i ten strój by wymuszony, wie z jakiem uczu-

ciem polskie panie suchay tego rozkazu. Ale jeeli nie

wszystkie? Jeeli — jak wie niesie — byy i takie lekko-

mylne, takie próne, e w nakazie widziay tylko sposob-

no popisania si strojem i klejnotami? Jeeli tak, to Klaczko

nie chce wybucha, thimi w sobie oburzenie, tylko auje, e
niema dzi w Warszawie pewnego zoliwego staruszka, który

si nazywa Ur.syn, i który byby moe powiedzia co owym
paniom o „woluntaryuszostwie podoci".

Nie byo dotd ani jednego artykuu treci politycznej.

Jest taiim Polityka zagraniczna dzieiwikarstwi polskiego.

Zarzuca w nim Klacz^o dziennikom polskim, bez wyjtku,

lekkomylne, powierzchowne traktowanie zagranicznych sto-

sunków, wynikajce z bardzo powierzciownej ich znajomo-

ci, a nieraz sprzeczne z interesem Polski. Sprzeczne z nim

s przedewszystkiem dwa pojcia i przyzwyczajenia tych

dzienników. Lekcewa Francy, natrzsaj si z niej, licz

z góry na jej bliski koniec i nieledwie go pragn, a o tem

zapominaj, e naprzód Francya ol^azaa si do ywotn
w wojnie krymskiej, e dalej gdyl)y upada, to spadek po

niej, dziedzictwo si i wpywów wziaby Rosya. Druga kwe-

stya, to nasz stosunelc do Europy zachodniej. Dzienniki

z ma istotnie znajomoci rzeczy, za to z upodobaniem,

z przyjemnoci, wystawiaj ten Zachód (Francy przede-

wszystkiem) jako stek zepsucia i zgnilizny. Wiedz o zych

obyczajach i zgorszeniach, a nie patrz gbiej, nie widz,
jakie pod zewntrzn warstw zego s nieprzebrane i nie-

ocenione pokady dobrego we wszystkich kierunliach ycia

politycznego, cywilizacyjnego i chrzeciasliiego. „Pracuj

tylko niebacznie na korzy Moskwy ci wszyscy, którzy nasz

zwizek z Zacliodem staraj si w umysach polskich osa-

bi, nadwtli — szyderstwem czy alem, faszywym senty-

mentalizmem czy pytk doktryn".

Wreszcie Sztuka Polska.

9*
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Ta wioei, nie czytana, ale wicej zapamitana ni inne

pisma Klaczki, dlatego e zaprzeczona, dlatego e tym któ-

rych gniewaa, których oburzaa, pozwala bra odwet i tryum-

fowa nad autorem, który si tak bardzo pomyli, a tak sro-

dze zosta upokorzonym i ukaranym. Pomyli si, istotnie:

prz3'szo zadaa fasz jego przewidywaniom i twierdzeniom.

Pyta na wstpie „czy istnieje sztuka polska", a w caym
cigu swojej rozprawy dowodzi, e nie istnieje i istnie nie

moe, e mog by Polacy malarzami i rzebiarzami, ale

bd zawsze tylko uczniami i kolonistami w szkoach obcycb,^

a wasnej polskiej nie wydadz, nie wytworz, e same wa-

runki geograficznego pooenia, zimny klimat, niebo pochmurne,

wiato przymione i bledsze, z góry nie dopuszczaj, iby
wyrobi si u nas zmys sztuki, zmys linii i kolorytu. W poe-

zyi, w muzyce jeszcze, mf>emy wspólubiega si z innymi,

dorówna, przewysza; w malarstwie i rzebie musimy zo-

sta na zawsze uczniami tylko i naladowcami.

Tak Klaczko myla i pisa, a w tej samej chwili kiedy

to pisa, dorastao dwóch modych ludzi, którzy mieli da
mu zaprzeczenie: mieli potn indywidualnoci artystyczna

wycisn na swoich dzieach pitno swoje wasne, a potn
gbok mioci ojczyzny wycisn na nich pitno polskie.

Przez Matejk i przez Grottgera malarstwo polskie wyró-

nio si wród wszystkich innych, wyodrbnio si , nabrao

osobnego wasnego charakteru i cechy; czy jest osobn szko,
czy nie, mniejsza o to, ale malarstwem jest, i malarstwem

widocznie, niezaprzeczenie polskiem, every inch «... Pole.

Za tymi dwoma zastp mniejszych i wikszych, lepszycti

i gorszych, ale zastp liczny, urozmaicony bardzo, a w nim

i talenta znakomite, i oryginalnoci wiele. Klaczko si po-

myli, kiedy sztuce polskiej le wróy.
A kiedy tak, to dlaczego ta jego rozprawa, ta Sztuka

Polska, jest jedn z rzeczy najpikniejszych, i najmdrszych,

jakie mamy w naszej prozie XIX wieku, i w naszej arty-

stycznej krytyce? Bo tylko przewidywanie co do sztuki pol-

skiej si nie sprawdzio, ale pojcie sztuki jako takiej, zro-

zumienie jej istoty i jej powoania, jej cze i mio, te s%
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])ravTdzivve, i prawda jaka w nich jest, zostanie prawd na

zawsze. A jak dopiero wypowiedzia te prawd! Kade zda-

nie cikie od myli, od mdroci, a porywajce wznioso-

ci, olniewajce blaskiem sowa. Ten styl ma moc starego

wina, ma ar ywego pomienia, ma kiedy chce jaskrawo
i znowu siiitehiy, agodny, wdziczny kolor; grzmi jak dziao,

albo dzwoni powag uczucia, upomnienia, proby. Lekki cza-

sem jak motyl, jak pyek na kwiecie, umiecha si figlarnie

jak elfy Szekspira, ale ten umiech figlarny stanie si zo-

liwym, drwicym, niemiosiernie szyderczym, kiedy indigna-

tio natchnie go Jiiwenalow ironi, a nieledwie Dantejsk

pogard i inwektyw. Podziwia si t si i ten czar sowa.

Ale jaka musiaa by sia, jaki ar uczucia! Bez nich takie

sowa si nie znajd.

W tej rozprawie daje si widzie w caej peni to mi-

strzostwo sowa, ten w nim artyzm, i w caej peni take sia

rozumu i sia uczucia.

„Na jednem z ostatnich swoich posiedze wyznaczyo

sobie Towarzystwo Naukowe krakowskie, jako przedmiot do

nastpnych rozbiorów, pytanie: Czy istnieje sztuka polska,

a jeli istnieje, jakie s ji'j cechy? Nie mamy roszczenia,

dyskusy szanownego grona w naszem pimie wyprzedzi,

a tem mniej j wyczerpn. Z nadarzonej sposobnoci chcemy

tylko korzysta, aby i z naszej strony i w naszych celach

rozway przedmiot, który wiele w Polsce umysów zajmuje

i w niejednym znaczcym odbija si ju kierunku. Jeli moe
zbyt skwapliwie wystpujemy na pole zapowiedzianych roz-

praw, nie nci nas w kadjm razie ani atwo popisu, ani

pewno oklasków; a zamiast, cobymy si mieli narzuca,

czujemy owszem dobrze, e pod niejednym wzgldem tylko

ciko si narazimy. Bo stanowisko, które zaj mylimy,

nie bdzie najkorzystniejsze; bo haso nasze w racym si

znajdzie rozdwiku z ogólnym chórem bardzo wzitych go-

sów w kraju; bo nareszcie, trudne nasze zadanie tem si

jeszcze stanie draliwszem, e, chocia poniewolnie ale nie-

chybnie, obrazimy na siebie t klas umysów, któr do-
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wiadczenie wieków za najdraliwsz uwaa nauczyo: ge-

mis irritahile vaiim...'''

„Co nam troch doda moe odwagi w przedsiwziciu

tak przykrem, to chyba przewiadczenie, e jestemy tak

wolni od niechci do osób, jak peni mioci do przedmiotu^

o którym rozprawia zamierzamy, i e jeli sztuka wiatej

szych niezawodnie, to nie tak atwo szczerszych od nas po-

trafi wskaza wielbicieli. Nie zupenie nam obc Arkadya,

chocia w niej ani naszej kolebki, ani praw obywatelstwa

nie mamy, i nie bylimy nigdy lepi na farby tej cudownej

tczy, któr mid/y niebem a ziemi, na znak przymierza,

snuje idea. Potnenm urokowi wielkich dzie mistrzów

umiemy tak dobrze ulega, jak szczytne zrozumie ith po-

woanie i boskie odgadywa ródo, a wiemy nadto i do-

wiadczylimy z rozkosz, e gdy wszdzie indziej drogi li
wprzód opada musi, zanim nas owoc ucieszj^ moe, sztuka

jedna, szczliwa i uszczliwiajca, kwiat i owoc nam po-

daje zarazem. Gdybymy na osobiste nasze pocigi a nie na

publiczne uwaali potrzeby, i z na^^zych indywidualnych za-

miowa — jak to tali atwem i tak zwykem w tych cza-

sach — ogólne robili zasady, wtedyl)y obecni nasi przeciwnicy

gortszych moe, ni teraz przypuci zechc, znaleli w nas

zwolenników wasnej sprawy, i przychodzioby nam tylko

serdecznie przyklaskiwa, gdzie teraz rozwanie przestrzega

musimy".

,,Liezue i róne od wieków byy usiowania wielkich

mylicieli do wytómaczenia i orzeczenia tej naszej twórczej

siy i potrzeby, która w marmurze lub na pótnie, w tonach

lub sowach, ksztaci sobie wiat inny i pikniejszy. Ale

w miejscu nucych definicyj zakopotanych systematyków,

wolimy sobie przypomnie czarowny obraz natchnionego

wieszcza. „Gdy Stwórca od swego oblicza odegna czovYieka,

i pónego powrotu do wiata na cikiej drodze zmysów
szuka mu rozkaza, gdy wszyscy niebianie odstpili syna

ziemskiego, ona. Sztuka jedna, ludzka, podaa rk opuszczo-

nemu wygnacowi i, niemiertelna, wielkodusznie si z nim

w jego miertelno zamkna"... Tak mówi poeta, i trudno
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pikniej i prawdziwiej dla oka duszy uksztaci ten popd
ludzkoci do idealnego tworzenia, który w istocie jest jakby

})rzypomnienieiTi utraconego Raju, odzyskaniem, cho zudnem,

oderwanej wyszej krainy, powrotem, cho sennym, na ci-
kiej zmysów drodze do zabranego wiata ducha! A w tera

znaczeniu, któby chcia utrzymywa, e naród polski nie ma
w sztuce powoania, któby go tu raczej nie policzy do wy-

brauszych! Jaki naród wicej utraci i wicej ma do odzy-

skania? Jaki silniej ukocha i srodzej ucierpia? Jaki wy-

ej siga myl, gbiej nurtowa uczuciem, i nad ciemn
przepaci bytu skrzy si cay w ognie wieszcze? Jaki
nakoniec, przez wielki cig swoich dziejów, moe wskaza
tak cig dno do ideau, nieustannie ciganego, chocia

nigdy nie osignionego, i który moe te nie jest do osi-

gnienia? Na swoj chwa, czy na swoj zgub, Polska

zawsze sobie stawiaa zadania, w których wicej przewaao
niebo, ni waya ziemia, których wyobrania dopeni, ale

rzeczywisto speni nie moga. Zamiast sprzga ciaa,

mylaa tylko o serc kojarzeniu; zapa chciaa mie spr-

yn dziaa, które tylko zimna rozwaga do celu doprowa-

dzi moe, i ziemskie skazitelue rzdy kusia si oprze na

tem, co tylko niebiaskim j^st darem kilku dusz nieskazitel-

nych — na dobrej woli. Jeli za t pokus cz'^ka]y j tylko

pokuta i upokorzenie, jeli, chcc sta cigym cudem, w kocu
tylko samym staa si nierzdem, i jeli wreszcie na tej

l)dnej drodze dotd jeszcze zbyt wiele durzcych pociwa,

zbyt mao upominajcych przestróg znalaza - trudno jej je-

dnak zaprzecza tego idealnego pitna, które zawsze wy-

branych cho nie zawsze szczliwych znamionuje, tego wy-
szego polotu, który w zawiecie szuka rodzinnego sobie gnia-

zda, tej potgi natchnie, która nieraz ziemi utraci, ale

„rajsk dziedzin uudy" jako swoj zadziery — i naród,

o którym wielki jego wieszcz powiedzia, eby go Jak pie
yw stworzy, jak dzieo sztuki uksztaci, taki naród moe
miao, zapuka u wrót pikna wityni. Gos mu stanitd

odpowie: „Wnijd, i tu s Bogi twoje..."
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„T^lko, nieciaj wchodzcy nie zapomni o tern, e nie

w kadej zarówno formie, dla kadego zarówno narodu przy-

stpnem jest bóstwo tej wityni, i e jak we wszystkich in-

nych, tak i w tej dziedzinie, niejednostajnie usposobione s
ludów umysy! wiat ideau, jak wiat rzeczywisty, ma swoje

strefy i klimaty, których ani dowolnie obiera, ani bezkarnie

odmienia nie mona. Sztuka jest metampsychoz: wielk

wdrówk ducha z materyi do Boga przez przemiany coraz

mniej zmysowe i przez wcielenia coraz mniej cielesne. Gdy

architektura, rzeba, i malarstwo, w materyalnej si jeszcze

rozlegaj przestrzeni, muzyka ju tylko w czasie swych roz-

miarów szuka, a poezya nakoniec, równie nad przestrze,

jak i nad czas wywyszona, myl li sam da by objt,

i jako duch przemawia do ducha. Ale nie kademu to na-

rodowi jest dauem, przechodzi ca t wielk skal prze-

mian, i w kad z tych wielkich form wciela zarówno swe

ideay. Podzia pracy tu owszem jest tak logicznie wskaza-

nym, jak historycznie dowodnym. Z zapaln iraaginacy, pod

paacem niebem, z wyostrzonemi zmysami wród ostrych po-

nt, w otoczeniu natury, która pieszczotami naprzemian usy-

pia i budzi, w otoczeniu cia tak piknych i piknoci tak

cielesnych — ludy poudniowe, na polu szczególniej rzeby

i malarstwa stworz arcydziea, i równie skoro jak szczli-

wie uchwyc i wydoskonal te gównie sztuki, w których

duch na wpó si z materyi wyzwala, a na wpó jej ulega,

nawet si w niej rozkoszuje, i gdzie myl przedewszystkiem

jest ksztatem, a uczucie ledwiebymy nie rzekli dotkniciem.

Na tem samem polu ludy pónocne tylko swoje wysilenia,

nigdy swojej siy prawdziwie nie objawi. Brak im do tego

nieomal wszystkiego; brak im przedewszystkiem tej intuicyi

forni^ tej tajemniczej morfopedyi, która od kolebki prawie,

bez jego wiedzy i woli, kieruje kadym krokiem i ruchem

poudniowego mieszkaca. W surowym klimacie stpione

zmysy, ani tak czujne s na zewntrzne wraenia, ani tak

wprawne do ich zewntrznego uksztatowania; wszystko, co

w Grecyi i Woszech )yo natur, we Francyi ju i w Niem-

czech bdzie tylko kuliur — mozolnym nabytkiem, co tam
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przjrodzon wasnoci. Im dalej na pónoc postpimy tern

rzadsze pod tym wzgldem spotkamy rzeczywiste uzdolnie-

nia, tern wikszy trud i mozó ujrzymy w indywiduach^ tern

mniej wspóczucia i wspóudziau znajdziemy w masach. Or-

ganizacye prawdziwie artystyczne, pod obkan g-wiazd

losu w tych stronach zrodzone, nie znajd tu ni spokoju, ni

zadów oluienia, zrobi sobie i drugim nieustanne wraenie
obcych, gwatem z innej, cieplejszej ziemi przesiedlonych wy-

gnaców, i bd zawsze miay instynktowy pocig do tych

krajów, „gdzie buja laur i cyprys cicho stoi" ; i w tych kra-

jach i dla nich Thorwaldsen zapomni w koiicu swego rodzin-

nego jzyka, a Wiuckelmaun si wyrzec/.e macierzyskiej

wiary. Ale jeli narodom pónocnym odjty jest nieodzownie

ten dar plastycznego ksztat(»wauia, który szczliwym i pra-

wie wycznym jest uiiziaeni Hellady i Italii, tem wiksze

i potniejsze bdzie ich mii^trzowstwo w tych, nie powiemy

e pikniejszych, ale spirytualniejszych sferach sztuki, w któ-

rych dwik jedyn jest form uczucia, a sowo jedynem

ciaem myli, w l^tórych idea z marmurowej si wyzwala

powoki, py farb nawet zbyt cikim dla swyidi skrzyde

znajduje, i ju tylko w przejrzystej, nienamacalnej obsonie

drcych tonów i sów wiewnych do coraz czystszych si

wznosi bkitów. Jak wszdzie, tak i tu, za stpieniem zmy-

sów idzie wyostrzenie myli, za ubóstwem natury bogactwo

ducha, i teu sam Bóg Homera, co Feniuszowi otlebral wzroli

którymby si cieszy posgami, uycza mu tego natchnionego

gosu, który z serca pochodzi i do serc przenika".

„Ci, którzy u nas (a jest ich nie mao) wiele sobie obie-

cuj po rozwoju sztuk plastycznych w Polsce, którzy mniej

lub wicej szczliwe próby krajowego malarstwa bior za

zapowied dojrzewajcej szkoy narodowej, którzy nawet (bo

a do tego stopnia posuwa si czasami u niejednych amator-

stwo!) spodziewaj si w tym kierunku jakiego odrodzenia

i odmodnienia gnbionego ducha Polski, ci — niechaj nam

wybacz — nie zdali sobie moe dokadnie sprawy ani z na-

tury naszego kraju, ani z usposobienia naszego ludu, ani z wie-

kowej nauki, któr nam historyczne dowiadczenie podaje".
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Dalej dowodzeDie, e w najwietniejszych epokach swo-

jej historyi i swojej eywilizacyi Polska nie wydaa malar-

stwa ani rzeby — trudno wic, nie do uwierzenia trudno, by

w dzisiejszym nieszczliwym stanie wydobya je z siebie.

I na zamknicie pierwszego ustpu takie wezwanie:

„Nie szukajmy chluby tam, gdzie nam milczca tylka

nakazana skromno, ale bdmy dumni z tego, co prawdziw
i niezaprzeczon jest nasz zasug! Nie szperajmy w per-

gaminach za antenatami naszego rzebiarstwa i malarstwa,

których nigdy nie byo, ale umiejmy szczyci si i godnie

wywiza z tego prawdziwego szlachectwa, które nam w pi-

knym wiecie ideau wielka nasza wyrobia poezya! Jeli

w sztukach plastycznych adnego nie mamy znaczenia, jeli

w muzyce nawet jedno tylko uznane moemy wymieni imi
Chopina, to natomiast Malczewski i Adam, autor Irydiona

i Juliusz stoj na tych eterycznych wyynach Olimpu, jakich

rzadkim tylko wybranym najwyhraszych narodów dostpi
byo daneni. Tu jest nasza chwaa i tu jest nasza sztuka;

pod tym tylko znakiem wolno nam wystpi w szranki twór-

czoci i w tym tylko zwycia! Wprawdzie, od lat dzie-

siciu z gór, gucha i w tej krainie u nas zapanowaa ci-

sza, i od tytanicznej walki Juliusza z Psalmist, adnegomy
ju boskiego nie usyszeli gosu... Jeste to tylko przerwa

chwilowa, po której znowu, w zwykej potdze i wielkoci,

dawna heroiczna zabrzmi symfonia? Albo ma-e to znaczy,

e myl polska, na teraz i na dugo ostatnie ju w tej sfe-

rze wypowiedziaa sowo, i do innego zwolna przechodzi

wielkiego trndu, muiej piknego, ale niemniej wanego i bar-

dziej naglcego?... Odpowiemy moe gdzieindziej na to ci-

arne przyszoci zagadnienie. Ale w kadym razie to pe-

wna, e nie rzebiarzom to i malarzom u nas przeznaczono

zaj opuszczone przez wielkich naszych wieszczów kiero-

wnicze stanowisko, i e ugorem lece pole narodowego du-

cha, nie podami pdzla i duta uprawianem by da i moe.
„Nie ta dmga!" —woa tu do nas jak do bdnego tuacza

Biblii wielki prorok — gos natury, historyi i sumienia. Sztuka

j)lastyczna u nas zawsze tylko pozostanie krzewem egzoty-
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C7iiym, w cieplarni amatorstwa mozolnie pielgnowanym; nie

bdzie ona nigdy penym soków i ziaren owocem, samoro-

dnie dojrzewajcym na drzewie naszego ycia... Synowie

pónocy, tylko w bogactwie myli i duclia moemy znale
wynagrodzenie za nieodzowne nasze ubóstwo form i natury;

Sowianie, jestemy i moemy tylko by mistrzami sowa!"

„Sowianie, moemy by tylko mistrzami sowa" - to

niby w nazwie Sowian tajemniczo ukrsta istota ich przezna-

cze czy uzdolnie. Klaczko mia upodobanie w antitezacb

i w zl)lieniu brzmie podobnych: wywoywa tym rodkiem

czsto wspaniae efifekta. Tym razem etfekt jest raczej naci-

gany, przez to pozorny tylko. Ale idmy dalej.

Dalej bdzie ustp o zachwytach i uniesieniach nad

sztuk, bez jej znajomoci, bez rzetelnej dla niej czci i mi-

oci; dyletantyzm wmówiony a ckliwy, i krytyka, krytyka

artystyczna, która go krzewi i szerzy, bo sama nic innego

sztuce da nie moe, uic wicej nie ma i nie wie.

„Gdy)y zreszt sami tylko nasi artyci podobne mieli

urojenia i uroszczenia, nie wieleby tu byo powodów do alu,

i moglibymy ich spokojnie zostawi przy wierze, która góry

olimpijskiej, bd co bd, do nas nie przeniesie. Ale t
wiar podziela teraz wielka cz naszej publicznoci; ale

artyzm wiele bardzo opanowa u nas umysów, a jeszcze nie-

dawno jedno z pism krajowych dao nam to dziwne wia-

dectwo, w witej [)rostocie znajdujc je bardzo zaszczytnem,

„i zdaje si, jakby wszystkie uczucia Polaków
skupiy si w jedno ognisko sztuki!!!" Znajomo
sztuki jest u nas teraz prawie niezbdnym warunkiem do-

brego w^ychowania — protegowanie sztuki bardzo wielk, bo-

daj czy nie najgówniejsz oznak dobrego obywatelstwa!

Uderzenie pdzla lub smyczka wydobywa cay zdrój wodni-

stych wyrazów z piersi, która dla wielu innych, dla wielu

witych rzeczy tward zostaje opok; a malarstwo, rze-

biarstwo, muzyka, s niewyczerpanym przedmiotem gwar-

nych rozmów w salonach i cichych duma w poddaszach.

Modzie nasza, która dawniej za granic chciwie oblegaa

katedry sawnych profesorów lub trybuny wielkich mow-
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ców, teraz, z sumienn wytrwaoci, przyzwoit liczb go-

dzin przeziewa w Luwrze, leci zdyszana od jednej malar-

skiej pracowni do drugiej, nie opuszcza ni razu koncertu ja-

kiego maestra, studyuje mozolnie wszystkie tccbniczne ter-

mina dyalektycznego entnzyazmu, na myl wystawy si oy-
wia, na samo wspomnienie o Alboni omdlewa, a vedi. Bi-

stori, poi mori jest dzi rycerskiem basiem kadej u nas })i-

knej duszy! ! Mamy teraz literalnie nowego rodzaju messya-

uizm — messyanizm sztuki! Polska, zarczaj nam, do wy-
szej teraz wznosi si potgi : „Adam i autor Irydiona wiek

jej tylku przedstawiali modzieczy; malarze dopiero naród

doprowadz — do mzkoci!!!" Tamci, czytamy doso-

wnie, „tworzyli tylko poezy sowa; tym dopiero przezna-

czono utworzy poezy czynu!!!..." Zaprawd
,
gdy raz

w natcbnieniu i w przeczuciu wielkicli zdarze, wielki wieszcz

Przedwitu kaza zagin pieniom a powstawa
czynom, przed innymi to zapewne wtenczas myla ust-

pi mistrzami, i nie pdzlami to najeone widzia w diicbu

pole ojczyste. .

."

„Do jakiego przeraajcego stopnia doszo to prawdziwe

delirium artistictim, o tem si kady przekona, co cbo po-

bienem rzuci oliiem na obecne pimiennictwo krajowe. Rzecz

ledwie do uwierzenia: w naszej biednej Polsce, w której ani

jeden powany, naukowy organ jeszcze nie potrafi si wy-

ksztaci, w naszej biednej Polsce mamy a dwie muzykalne

gazety!!! Dzienniki nasze, warszawskie szczególniej, prze-

penione s artykuami, rozprawami i korespondencyami

o sztuce. Rzec mona, e adne itt piersiowe nie wyleci

z jakiegobd piewajcego garda na wiecie, aby o tem

natycbmiast, wszem wobec i l^ademu z osobna, nie dono-

siy nasze czasopisma. Wyjazdy, przyjazdy, najdrobniejsze

stpania braci Ktskich, braci Wieniawskicb i tutti guanti

fratelli s tam notowane z sumiennoci i cisoci, z jak
sam tylko moe Monitor pekiski zapisuje fakta i funkcye

Syna Soca. Kad po warszawskim lub ytomierskim bo-

ryzoncie przemykajc si, a zazwyczaj ju spadajc, za-

graniczn gwiazd, muzykaln czy teatraln, poprzedza u nas
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wielki og'oii piór gsich, a które ostrz ciekawo i leclitaj

nerwy zapnlii. A có^- dopiero, gdy przychod/i przywita ja-

ki talent „rodzimy!" JakaA to dziecinna, pocha wtenczas

rado z naszych Petri, i naszych Fryhen, i naszych
Dawisouów, w których powoaniu tyle polskiego, ile w ich

imionach, z których n. p. ostatni, Dawison, jest w istocie

najpierwszyni mo^,e aktorem — niemieckim! Ale czy i na-

szym nie pokaza si nawet ów Kiss tak sawny? Kiss jest

wprawdzie nadwornym rzebiarzem w Berlinie; jako naro-

dowe swe dziea moe wskaza posgi Fryderyka II i Fry-

deryka Wilhelma III, i nigdy niezawodnie nie marzy o pol-

skim indyg-enacie. Ale Kiss si urodzit w Plessen, które pa

polsku podobno zowie si Pszczyn, a które ley w Gór-

nym Szlsku; wiec czytalimy ostatniemi czasy, we wszyst-

kich prawie pismach warszawskich, artyku o tym „rodaku

rzebiarzu ! !

!

" Tak to w tych latach mszcz si Maurowie,

i w ten to sposób bierzemy od Niemców odwet za wynaro-

dowianie Wielkopolski!!! .
.."

„Z tym dziecinnym, chocia wcale nie naiwnym entu-

zyazmem, moe si tylko da porówna dziecinna i prawdzi-

wie naiwna nieznajomo, z jak nasi krytycy rozprawiaj

o^sztuce. Wszyscy niemal nasi krajowi sdziowie sztuk przed-

stawiaj prawdziwie rajski stan niewiadomoci zego i do-

brego. Dyssertacye ich s tylko jednym cigym i przeciga-

nym wykrzyl^nikiem, kauczukowym dytyrambem, nieustan-

nem rozprowadzeniem ostatniej syllaby pitego Krymskiego

Sonetu. Zdawaoby si, e pomni czopowej bajki o lisie,

wol kady owoc uzna dojrzaym, z obawy, aby nie przy-

puszczano, i dla nich za wysoki. Z zimn powanoci,
z pewnoci siebie niesychan, z bezwzgldn na niecier-

pliwo czytelnika nielitociwoci, rozprawiaj „o tczowych

blaskach tonów, atlasowym pocigu smyczka, perowatoci

gamm, olbrzymiej sile czwartego palca" i t. p! Gos, pod

innynj wzgldem powany i szanowny, powie o Apollinarym

Ktskim, e „wiolonista dalej pój nie moe — to co ideal-

nego"! Nie dosy na tern, ten sam pisarz porówna kompo-

zycye owego wirtuoza z utworami — Ciopina, znajdzie tamte
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poniekd wyszemi, czy prawdziwszemi, czy bardziej „szu-

blistemi" — i nietylko faszywe postawi bogi, ale ubliy

jeszcze wielkim cieniom jedynego dotd muzycznego geniu-

sza, którym Polska szczyci si ma prawo! Gdy naszym

Arystarciiom przyjdzie sdzi obrazy, bd wówczas podzi-

wiali „wielk znajomo praw tworzenia, róv\nowag linij,

przecliodowe tony i szum w powietrzu"; po^-aluj tylko, „e
niebo sink prusk zepsute, e za mao pasty, za wiele ko-

ci palonej", a Delaroche'owi zarzuc „brak konstytucyi
na pótnie!!!" Rzecz widoczna, e ci znawcy nie widzieli

ani jednej wielkiej galery i, nie syszeli ani jednego praw-

dziwego mistrza, e nauk i wiadomoci swoje czerpi z prze-

gldów i fejletonów francuskici, i nie dziw, e takim sposo-

bem do najpocieszniejszych w wiecie przychodz nieraz ze-

stawie i sdów. O p. Servais powiedz nietylko, e jemu

„nie sprosta Frauchomme", ale jeszcze jako „trzeciego

w zwizku", jako kompletujcego tryade najwikszych wio-

loncellistów Europy, policz tego niewinnego Offenbacha,

który sam skromnie przestaje na chudych laurach Bouffes pa-

ryskich! Jako najsawniejszych francuskich malarzy wymieni
Ingres'a, Delacroixa i — Winrerhaltera, i jednym tchem wy-

mówi imiona Ruysdaela i — Gudina!! Tej gruntownej zna-

jomoci nowoytnej sztuki, odpowiada znajomo dawniejszej.

Gdy p. Siemieuski t dobr i zdrow da naszym artystom

rad, aby lepiej robili porti-ety, zamiast coby si mieli od-

razu zrywa na wielkie historyczne przedmioty, odpowiedzia

mu jaki znakomity znawca, który nawet by w Wenecyi,

e „kto dobrze maluje portrety, nie jest ju w stanie nic

historycznego utworzy— ale nigdy!" —jak gdybymy nie

posiadali Ferroniery i Monny Lizy niemiertelnego Leonarda,

jak gdyby Rafael nie malowa Leona X i Castigiona, jak

gdyby i dziecko nie wiedziao, jakim mistrzem w tym ro-

dzaju by Tycyan wielki! Ten sam „Winckelmann polski"

zarcza nam dalej, e „Rembraudt nie mia twórczego du-

cha, by tylko dobrym portrecist a najgorszym historyczno-

religijnym malarzem", e „Murillo tyllco brudy i obrzy-

dliwoci bra sobie za przedmioty do malowania i ze sta-
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iiowiska botniste g" o patrza na s/.tulc i natur!!" Nie

chcemy mnoy przykadów; dodawanie uamków byo dla

nas zreszt zawsze jednem z najtrudniejszych dziaa. T<>,

comy przytoczyli, wystarcza a nadto do przekonania, na

jakiej to nieznajomoci, na jakiej to czczoci, na jakim to

faszu oparty cay ten artyzm nasz ! A Idedy jeszcze sy-

szymy, e jedna z najszlachetniejszych i najzacniejszych pa
naszych, która za szczególn u nas uchodzi kunsztów wiel-

bicielk. Polka, przed której zreszt wielkiemi przymiotami

duszy i serca kornie uchylamy czoa '), polecia biegemu ar-

tycie odtworzenie w marmurze — Madonny Sykstyskiej . .

.

(jak gdyby malarstwo i rzeba nie miay swoich osobnych

i wycznych i wyczajcych si sfer, jak gdyby mona
byo dzieo pdzla przeoy w kamie, jalc si to jaki ro-

mans przekada z francuskiego na polskie, jak gdyby gó-

wnemi zaletami, cudami Sykstyskiej Madonny, nie bya wa-
nie ta wiewno, ulotno, ta nadpowietrzno, ta wniebo-

wzito, jednem sowem, wszystkie te przymioty, których

skulptura odda nie moe—^i nie powinna!), kiedy widzimy,

e ten dziwny pomys uchodzi u nas za szczliwy, genialny,

a przy okazyi i patryotyczny . . . to wtedy, zaprawd, niepo-

dobna nie rozpacza zarówno, tak o znawcach sztuki, jak

o jej amatorach i protektorach w Polsce !"

Pod wzgldem rzetelnej znajomoci sztuki postpilimy

take od pó wieku. A jednak czy tych sów nie moglibymy

dzi jeszcze z korzyci bra do serca i rozpamitywa?
Czy nie skorzymy do tego, by kady „owoc uzna za doj-

rzay", i czy przez to nie oddajemy zej usugi czy sztuce,

czy literaturze, czy temu ogóowi, który krytyka powinna

ksztaci, owieca, podnosi w cywilizacyi? Skutki tego

sztucznego zapau dla sztuki, tego przyjmowania wszystkiego

za dobre, mog by ze dla spoeczestwa, s ju widocznie

ze dla dobra literatury.

„Elementa malarskie i muzykalne, które w nalenych

sobie sferach nic samoistnego dotd nie stworzyy u nas,

^) Hr. Augustowa Potocka dla kaplicy w W Ulanowie.
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wygóroway natoiTiinst przemonie w naszej piknej literatu-

rze i podkopuj coraz bardziej w>!zystkie jej prawdziwe pod-

stawy. W uiiejscu powa:^.nych g-atnnków dramatu i epiki^

mamy teraz ju tylko te dowolne i lune, adn estetyczn

ni etyczn kategory iiie objte obrazki, szkice, ga-

wdy, w których sama raalowniczo, bez wzgldu na mo-

ralne znaczenie i idealn warto, jest tak jedynym moto-

rem, jak celem; a w liryce zapanowaa prawie wycznie ta

muzyczna nieokrelono i pieszczono, która dwicznym
doborem sów i rymów zapenia ucho, ale i myl zagusza:

zami nie pacze, lecz „brzka", z cigego wzruszenia nigdy

do ruchu i czynu nie przychodzi, i w puch kwiatów, jak

w bawen, obwija wszelk szorstko ducha: która w Polsce

same tylko widzi bawatki, a w chrzeciastwie same tylko

cacka, i bawi si nieustannie graraatycznemi zdrobniaociami,

które maj by ludowemi, a w gruncie tylko zdradzaj, e
przedmiotami natchnienia s ludzkie drobiazgi, e owe dy-

minutywa jzyia wyraaj to, co Szel^spir w jednem miejscu

nazwa dyminutywami natury. Mikko pdzla i to-

nów rozczynia w naszej literaturze wszelk poetyczn i mo-

raln energi; nie wzgldy ideau, ale potrzeby malowni-

czego efektu kieruj wyborem przedmiotu i stanowiska,,

a przed prawami perspektywy ustpowa nieraz musz naj-

wysze prawa czowieka. Anegdota wicej way od history-

cznej prawdy, koloryt wicej od rysunku, lokalne owiecenie

wicej nili wiato ducha. Zamiast kreli figury, pisarze

nasi ukadfij draper^^e, zamiast staych konturów, daj stare

kontusze, a w miejscu charakterów przedstawiaj same —
oryginay. Bo te tylko charakter moe tworzy charaktery,

gdy tymczasem do uklejenia oryginau nie potrzeba nawet

i oryginalnoci: wystarcza tu pewna artystyczna skrztno,.

która umie zbiera i sztukowa, i z rónych stron zachwy-

cone rysy w jeden skupi obrazek. Bo te trzeba mie seree,-

aby patrze w serca; do zrozumienia kostyumów do mie
zmys dekoratora. Bo walczy, cierpia i kocha twórca Ma-

ryi i Miecznika; bo nie „jak owad na róy kwiecie" spo-

cz ten m, który kreli Litawora i Rymwida, Alfa i Ha-
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bana, lecz Diia wielkie deuia i cel wysoki, lecz chcia

swój naród „dwign, uszczliwi, chcia nim cay wiat
zadziwi", poeta, który Polsce stawia naprzemian przed oczy

Wallenroda i ksidza Robaka; bo wszystkie rany ludzkoci

wzi w sw natchnion pier magnetycznie ten wieszcz, który

z marmurowego oa budzi upiony posg Irydiona, i na Oko-

pach w. Trójcy kaza stan Hrabi i Pankracemu . . . Ale

aby przedstawi niewieskich Albeczyków i opisywa na-

szych maniaków i zawadyaków z XVIII wieku, tak mao
trzeba mie wieszczego uczucia ideau, jak obywatelskiego

poczucia narodowych potrzeb, a wszelkie poczcie tu tak jest

bez mioci, jak i bez bólu rodzenie. Literatura nasza ma
obecnie prawdziw swoj epok sask — czasy próniac-

twa przy wielkiej haaliwoci, czasy zadowolenia przy naj-

suszniejszych powodach do upamitania si i popraY^y —
i nie bez pewnej koniecznoci wici ona te przedewszyst-

kiem podobn epok i w naszej historyi... W gawdach na-

szych i historycznych powieciach, zaleta dugich wsów oku-

puje prawie wszystkie niedostatki krótkiego rozumu, krzy-

wo szabli prostuje wszelkie czyny wtpliwe, a kontusz do-

statecznem jest pokryciem moralnej i estetycznej nagoci bo-

haterów. Jakiekolwiek za mogy by w pocztkach przy-

czyny i pobudki takiego smutnego upodobania w najsmut-

niejszym wieku naszych dziejów, to pewna, e temu dzi-

wnemu pocigowi przysza dziwnie w pomoc nasze artysty-

czne zachcenia, i e niejedna obraza zdrowego rozsdku,

zdrowego smaku, i zdrowej moralnoci, znalaza swoj eks-

kuz, swoj nawet apoteoz w obrazowoci, w malowniczo-

ci przedmiotu, w rubasznoci opisu. Fantazya artystyczna

sympatycznie si tu spotkaa z fantazya szlacheck, moralny

nierzd w naszych umysach z politycznym nierzdem w na-

szych dawnych instytucyach. Midzy obecn nasz twórczo-

ci bez celu, a przeszowiecznem naszem yciem bez myli,

zachodzi rzeczywista wspómierno — w podwójnem tego

sowa znaczeniu; midzy huaszczem pisaniem najnowszych

autorów a huaszczem dziaaniem tej szlachty, któr oni nam

jako szczególnie sarmack chc przedstawi, a któr jednak

St. 2'arnowaki: Julian Klaczko. JQ
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ju Pasek bardziej „hierozolimsk ni polsk" nazwa, jest

stosunek równie opakany jak naturalny; a wze czcy
stanowi tu ten artyzm faszywy, który z obojtnoci dla

treci goni tylko za ujtuoci formy, który zamiast o war-

to czynów, o warto tonów si pyta, zamiast sumienia

tylko swego si radzi kalejdoskopu, i zamiast podnosi, chce

tylko zabawi".

A wreszcie, i na koniec, to, co najwaniejsze: sztuka

nie jest gównem, pierwszem zadaniem i spraw narodów,

a od waniejszych moe odciga, moe w nich przeszka-

dza.

„I czy dla czciciela prawdy i dbaego o moralno na-

rodu obywatela, nie dosy powodów do alu, do obawy, w sa-

mym ju tylko, tak widocznie kamanym charakterze tych

naszych uroszcze, cioby ich ródo byo mniej podejrzane?

I choby ju nie adna patryotyczna apatya, ale tylko kos-

mopolityczna pocho, nie bezwiedne odstpstwo, ale bez-

mylne naladownictwo byy pobudkami obecnego kierunku,

jakie zdrowie, proste serce nie uczuje odrazy i przeraenia

na widok tak wyranego udania, tak namacalnego faszu,

który na kadym kroku cechuje nasze artystyczne zachcenia

i zachwyty? Wykazalimy ju przedtem, cho w dorywczych

rysach, ca tych porywów pozorno, nieznajomo rzeczy,

jak u nas grzesz prawie wszyscy wielbiciele i krzewiciele

malarstwa, rzebiarstwa, muzyki, nieszczero i pytko na-

szych zwiastunów, przedslaców i samosauców sztuki — i nie

mamy ochoty znowu wróci do przedmiotu, o którym, gdy

si go dotyka, tak trudno jest satyry nie pisa... Lecz ja-

ki wtenczas trzewy umys si zgodzi na podobn frymark

sów i uczu, i kogó wtedy zabawi taka pocha gra ze wi-
tociami Olimpu, a witszem jeszcze nierównie sumieniem

narodu ? Zapa, entuzyazm ! ! . . . Wielkie i nieocenione to byy
po wszystkie czasy skarby ludzkiego ducha, wikszej jeszcze,

nad wszelk cen wartoci nabray one w tych smutnych

czasach , w których teraz yjemy. Szczliwy czowiek,

szczliwszy jeszcze naród, który w wieku XIX tem bogac-

twem si szczyci ma prawo, który moe co nieziemskiego
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ukocha, nad czem nadzieinskiem si unosi. Ale jeli naj-

wiksza oszczdno takiego skarbu najwitszym jest obo-

wizkiem, to wszelka nim gra i spekulacya najwjszem si
staje witokradztwem; jeli trwonienie tego zota na niepo-

trzebne przedmioty i cele kary godn jest plochoci, jake
dopiero nazwa jego — faszowanie?... Faszowanie za en-

tuzyazmu, udawanie zachwytu, zapalanie si na zimno, odu-

rzanie si przy uajprozaiczniejszej trzewoci, ten jest jeden

z najlejszych zarzutów, jaki kady mionik prawdy a na-

wet i sztuki, ma prawo robi naszym dyletantom i amato-

rom; a w tym najlejszym tylko zarzucie ile ju toczcego
ciaru dla polskiego sumienia! Jest co niemoralnego i de-

moralizujcego w kadeiii, i choby najniewinniejszem na po-

zór i najbezinteresowniejszem, ale karaanem uczuciu; jest

co godno ludzk poniajcego w kadym nieszczerym ho-

dzie, i hipokryzya bya zawsze gorsz od najgorszego ba-

wochwalstwa! Podobne za dranienie i echtanie lekkiemi

piórlvami nerwów zapau w narodzie, jest dzieem równie

pochem jak grzesznem; bo ta sztuczna ekscytacya prowa-

dzi w kocu musi do zupenego stpienia, bo to dziecinne

i codzienne próbowanie najdelikatniejszych spryn polskiego

ducha musi je tylko osabi, rozprzga, i odj im t si
podlotu, która troskliwie pielgnowana i oszczdzona, w da-

nym razie moe dwign trud trudów, w chwili przeznacze

moe stworzy cud cudów".

„Gdyby nawet nasze pobudki w tym kierunku byy tak

czyste i powane, jak s poche i niepokojce, i gdyby na-

sze uzdolnienie w tych sferach byo tak wyranem i praw-

dziwem, jak jest wtpliwem i udanem, jeszcze i wtenczas

kady umys rozwany musiaby przestrzega przed podo-

bnemi pocigami w podobnem pooeniu, i przez wzgld na

nasze czasy i obecne potrzeby, kazaby umilkn wszelkim

wzgldom choby istotnego powoania. Bo te zajcia i za-

miowania nietylko nas odwodz od robót daleko waniej-

szych, bardziej naglcych, pod kar zagady nieodzownych,

ale staj nadto na zawadzie wielu drogim, niezbdnym du-

cha i ycia nabytkom, ale ywi, powikszaj w nas pewne

10*
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saboci i wady, od których przezwycienia zawiso moe
zwycistwo najwitszej sprawy... Jest w sztuce zawsze ja-

ki mikczey i denerwujcy element, którego wpywy wpraw-

dzie zneutralizuje nieraz w sobie zdrowy i silny organizm

normalnie rozwijajcego si narodu, ale którym oprze si
nie jest w stanie aden kraj, jak nasz, cik niemoc zo-

ony : a jeli historya cigemi naucza przykady, e nieje-

den lud znajdowa w trudach pdzla i duta wielk chwa
i podniet za czasów swej potgi, marn pociech w epoce

upadku i konania, nie wskae ona natomiast ani Jednego,

któryby w tych zajciach by czerpa hart do oporu, odwag
i si do powstania. Artystyczne wychowanie i ksztacenie

zaostrza w ludziach t nerwow czujno i czuo, to pra-

gnienie cigych zmian i wrae, to cenienie pozornych stron

ycia z lekcewaeniem rzeczywistych, t fosforycznc by-

skotnego i byskawicowego zapau, t atwo do uniesie

i upadków, t skoro do zaczarowania si i rozczarowania —
wszystkie te przymioty, których i bez tego mamy ju pod-

dostatkiem. Czego za nam brak, do nabycia czego nam ar-

tyzm zaprawd nie pomoe, niewtpliwie raczej zaszkodzi,

to tej statecznoci w mylach i staoci w chciach, tej roz-

wagi w rozpoczciu dziea i wytrwaoci w jego dokonaniu,

tego zimnego rozmysu przy gorcem jednostajnem uczuciu,

tej wstrzemiliwoci w sowach a energii w czynach, któ-

rym jedynie na tej ziemi jest dauem, bez myki zda do

celu, i bez cbyby go osign..."
„Wród tych prób strasznych, któremi nas Bóg dowiad-

cza, wród tylu mk czycowycb, przez które zdamy do

odkupienia, nie w zalotach to sztuki, ale w zaletach oby-

watelstwa, nie w wygodzie uywania, ale w godnoci ywota,

przystoi nam szuka wiczenia i wydoskonalenia. W obj-

ciach Muz czeka nas tylko wycieczenie i upienie, publiczne

obumarcie i atwe a grzeszne zaspokojenie sumienia; hart

i wytrwanie, wiar w nasz spraw i rodki i siy do jej

wywalczenia, znajdziemy tylko w twardej i mozolnej pracy,

w krzewieniu religijnego ducha i czynnej mioci bliniego,

w trzewem badaniu naszych wad i niedostatków, i w szcze-
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rein postanowieniu poprawy i naprawy... Nie pdzlem i du-

tem, lecz krzyem i mieczem zwyciaa Polska od wieków
;

nie sztukami pokoju zawieci, ale mir Boy na ziemi za-

prowadzi usiowaa; nie protekcy udzielan artystom, ale

pomoc któr niosa ciemionym, walk któr wypowie-

dziaa ciemicom, wsawia si w dziejach; i z równem te
przestrzeganiem przed trudami malarstwa i rzebiarstwa, a ze

wskazaniem nierównie jeszcze wyszego celu, jak go z Eli-

zyum Anchizes móg naznaczy Rzymianom, woa teraz i do

nas z gbi przeszoci i z wysokoci niebios, ducli naszych

ojców

:

Excu(lcnf cdii sjiirautia inoiUiis aera,

Credo cquidem; riros diicnnt dc Diarwore ruJtus;...

.
— Tu gerere ad Christurn po/ndofi, Polone, memento:

Hcic iibi cnoit artes, pacisuc iniponere moycni^

ToUen-" snbjeclos, et dcbeUare siiperbos ! , ,

."

Wystpuje przeciw tej rozprawie Klaczki wielka posta

Matejki, poetyczna pena wdziku j)Osta Grottgera: mówi
e ogniem ich natchnie, dusz ich twórczoci, bya mio
ojczyzny, i e sztuka take moe i suy, i sawi, i do

mylenia dawa, i serca rozgrzewa i umacnia. To zaprze-

czenie jest, i Klaczko sam, cho sabe strony Matejki do-

skonale widzia, szczerze to zaprzeczenie przyznawa i przyj-

mowa. Zreszt byy gniewy, urgania, ale w tych prawdzi-

wego zaprzeczenia nie byo. A choby kto na takie i naj-

bardziej si sili, ten nie potrafi dowie, e Klaczko nie

ma racyi kiedy mówi e sztuka nie jest pierwsz potrzeb

i najwiksz si narodów. Kto mu zaprzeczy, kiedy mówi,

e ona jest „przypomnieniem utraconego Raju, powrotem na

cikiej zmysów drodze do zabranego wiata ducha", e
ma „powoanie szczytne a ródo boskie" — i e dlatego wa-
nie cze jej ma by wysok i rzeteln? Kto mu zaprze-

czy, kiedy mówi, e sztuczny, udaay zapa, e przyjmowanie

zego za dobre, miernego za wzniose, nie jest czci i mi-

oci sztuki, ale jej profanacy, nie stawia jej na wyy-
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nach, ale z uioh ciga, nie podnosi, ale obnia? Kto mu
zaprzeczy, kiedy to mówi — i kto powie to lepiej jak on?

Ale jest zaprzeczenie inne, bolesne: to ten widok przy-

szoci, czy jej program, w jakim Klaczko yje i pojmuje

sztuk, jak wszystko. To te dumne dehellare superhos, te

wspaniale toUere suhjectos, te wzniosie gerere popidos ad Chri-

stum, w które on wierzy jak w powoanie, przeznaczenie

i niechybn przyszo Polski ; a d/.i, co zostao z tych ha-

se, jak wykona te przykazania? Dlatego jak Hegemony

z przed lat kilku, tak i Sztuka Polska dzi jest do czyta-

nia przykra, zostawia smutek w duszy — dla autora podzi-

wienie, ale zmieszane ze wspóczuciem i poaowaniem.

Krytyka Gladyatorów Lenartowicza jest bardzo surowa,

jest nawet zoliwa. Jednostajna sielankowa tkliwo jego

dawniejszych wierszy czy poematów wydobyta jest na jaw

i poliazaua w jaskrawem wietle, tak samo jak wszystkie

bdy tego nowego poematu odmiennej treci i formy. Kry-

tylca jest niemiosierna, a Lenartowicz dowiód wielkiej i szla-

chetnej dobroci serca, kiedy alu do Kaczki nie zachowa,

cho go zrazu ywo uczu ; dowiód te artystycznego sdu
nad samym sob , kiedy tego sabego poematu nie pomieci

w zbiorowem wydaniu swoich dzie.

Ale ta krytyka sroga, chwilami okrutna, niesprawie-

dliw nie jest, jest suszn. Co mówi, co wytyka, co zarzuca,

to wszystko suszne, to prawda. Chciaoby si nieraz troch

wicej litoci nad poet, ale poemat na pobaanie nie za-

sugiwa, i jeeli krytyka nigdy moe nie bya u nas ostrzej-

sz, to nigdy take nie bya wietniej sz.

Klaczko uwaa, e po wstrznieniach i boleciach

r. 1846 i 1848, sodkie i ciche dwiki poezyi Lenartowicza

byy mie, moe nawet potrzebne zbolaym, jako ukojenie,

uagodzenie. Czy to psychologiczne tómaczenie wzitoci Le-

nartowicza jest suszne, nie wchodzimy, i nawet nie zupenie

w nie wierzymy; ale charakterystyka jego rodzaju, jego ta-

lentu, jego poezyi, ta jest praw^dziwa. Chciaoby si, przez

uszanowanie i przywizanie do Lenartowicza, módz zaprze-

czy, ale nie mona.
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„Tyla nadziejami i zawodami wycieczony duch narodu,

rad znalaz odpocznienie i ukojenie w tych sodkich, czuych

dwikach sielankowej nuty ; umiechaa mu si dziewczyna;

która „przy tym niepokoju" mylaa o powoju co si plecie

po krzakach, i o lichej ptaszynie co piewa w matuli ogro-

dzie, i z pewneni uczuciem tkliwej zazdroci wita t sie-

rot, której „nic nie al na wiecie", której al jeno tej ki,
gdzie fioki i dzwonki, tego soca w zachodzie i fujarki

wierzbowej . . . Mie te wierszyki, objawiajce si raz po raz

w pewnych odstpach w dziennikach i pismach peryodycz-

nych, zawieway nas zawsze jal:by lub woni lasów, zapa-

chem wieego ytniego chleba, ochadzay nam palce czoa

lekkim wietrzykiem, co ugina kosy pól naszych; byo w nich

wiele tkliwoci, wiele czystoci, duo i oryginalnoci. Wpraw-

dzie ta oryginalno, zbyt powtarzana, przybieraa nieraz cha-

rakter maniery; wprawdzie ta tdiwo, przez bardzo blisk

a czst perrautacy, przechodzia w ckliwo, a czysto

formy zdradzaa tu i ówdzie pewn czczo myli; razem

szczególnie zebrane, te melodye monokordu okazay si mo-

notonnemi ; bawatki, stokrotki i bratki, które cieszyy oko,

co je niespodzianie i zrzadka wród pól odkrywao, w jeden

pk uwite, wyday si dziwnie blade, wiecznie te same...

Poznae si na tern niebezpieczestwie lirnik, i dlatego umy-

li innej sobie szuka drogi? Albo moe tylko za samym

i naturalnym serca poszed popdem, gdy odtd Dobrego

Pasterza i 8w. Rybitw przedewszystkiem opiewa postano-

wi, i jak dawniej polsk ziemi, tak potem niebiesk

krain zacz podawa w obrazkach? To pewna w ka-

dym razie, e jeli temat by zmieniony, nuta pozostaa ta

sama, e wyej czy niej nastrojona, jedna wci zawsze

dwiczya struna. P. Lenartowicz rzuci si sv poezy reli-

gijn, ale nie przesta by tym samym pasterskim |)oet.

Dusza jego wielbia Pana — na wierzbowej fletni; na niebo

jak na ziemi patrza wci przez odwrotn stron poetycz-

nej lunety, stron adn i skadn, ale zdrobnia. Zachioy-

cona, Bogosiaioiona^ Fragment o Apostoach, byy zawsze

w gruncie sielankami, tylko e seraficznemi, e zamiast ma-
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zowieckich, widzielimy tu w miniaturze tych „kmieci, któ-

rzy siedz u Boga w wiecu". Te niebieskie, idylle miay te

same, co dawniejsze ziemskie, zalety i wady; tylko e dla

zdrowego uczucia wady tu jeszcze musiay si sta przy-

krzejszemi. Je voudrais ijurfois un loup dans cette bergerie,

powiedzia, jeli si nie mylimy, Scarron o sawnych sielan-

kach pani Deshoulieres; i od takiego yczenia nie bylimy

i my czasem dalecy na widok tych owczarni p. Lenartowi-

cza, wieckich czy witych..."

Zapowiadanego dugo poematu o Gladyatorach wygl-
da Klaczko z yczliw ciekawoci, w nadziei, e ze zmie-

nionym tematem zmieni poeta ton i rodzaj, e wyjdzie z za-

czarowanego koa jednostajnoci. Ale si zawiód.

„Dugo i gono zapowiedziany utwór, mamy wreszcie

teraz przed sob, i jestemy w stanie sprawdzi nasze widze-

nia i przewidywania. Powiedzray przedewszystkiem, e Gla-

dyatorowie nie s wcale poematem wikszych rozmiarów,

jak to z doniesie w dziennikach wnosi mona byo; nowa

publikacya p. Lenartowicza jest maym obrazkiem, objtoci

piciuset wierszów. Nie robimy mu z tego bynajmniej za-

rzutu ; chcemy tylko tern zastrzeeniem waciw da miar
caej s})rawy i uchroni przy sposobnoci naszych czytelni-

ków od zawodu, któregomy sami doznali. Boleniej nieró-

wnie dotkn nas zawód innego rodzaju, z którym spotka-

limy si odrazu i na samej okadce broszurki, i o którym

przemilcze nie zdaje si nam waciwem. Jedna z dobrych

stron autora LirenJci dotychczas bya skromno i bezintere-

syjno. P. Lenartowicz nie mia zwyczaju przybiera po-

stawy Tytana, jak to niestety w wil^szej czci czynili mo-
dzi jego u nas wspózawodnic}'^; nie gosi si on milionem,

nie wyrzeka na wiat, nie ali si na ludzi, nie wyzywa
przeznaczenia, i nie zapowiada „pieni, o której i Bóg nie

ni". Lirnik wci dotd nuci naiwnie i bez adnych uro-

szcze, by „jak ta licha ptaszyna, co w wieczornym cho-

dzie, piewa sobie na kalinie w matuli ogrodzie" i ujmowa
wielce t prostot, która w gruncie bya te i najlepsz ra-

chub. Ale na czele Gladyatorów, i dwa razy na dwóch ty-
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tnacb poemaciku, pooy autor motto, które w racy i smu-

tny bardzo sposób odbija od dawnego jego obyczaju i trybu,

i w którem, wyrazami Kassandry z Odpraioy posów Kocha-

nowskiego, wyrzuca „srogiemu ApoUinowi, e mu wieszczego

dawszy ducba, nie da wagi w sowiecb, ale wszystkie jego

pieni na wiatr id, nie majc u ludzi wicej wiary, ni
bani ))róne i sny znikome..." Z rk na sercu! — p. Le-

nartowicz do podobnych alów nie ma najmniejszego prawa;

autor Blogosaioionej na obojtno i ozibo ludzi uskar-

a si zaprawd nie powinien! Wzito jego w kraju jest

wielka i powszechna, uznania i hody zewszd go otaczaj,

a krytyka nawet ma same dla niego dotd tylko poklaski.

Porównywanie za siebie do Kassandry jest czem, czego

nazwa nie chcemy, bo nie moemy na predce znale sto-

sownego a zarazem agodnego wyrazu. P. Lenartowicz a-
dnej jeszcze yv\'otnej prawdy nie objawi narodowi, „adnych

nie przeczu zdarze, adnych ran ludzkoci nie wzi w swoj
pier magnetycznie— on sobie tylko wci „pia idyllicznie!"

Jeli tego rodzaju ma by przemiana mazowieckiego pienia-

rza, to moemy go tylko l)aga, al)v tak wielkiego sobie nie

zadawa trudu ; to moemy sobie tylko /^'czy, aby czem-

prdzej wróci do swoich rozmów ze sowikiem, do dziewczyny

i kaliny, i do swych witych pastuszków. Bo wolimy ju
na trzy zbytki ocukrzone pienia czuych kmiotków, ni gor-

szc gorycz proroczych samosaców i samozwaców — bo

wolimy ju mde dumki, nieli rc dum!"
Przystpujc ju do Gladyatoróir samych, wytyka im

Klaczko róne i liczne bdy, a wreszcie zadaje sobie pyta-

nie zasadnicze, czem jest, na czem polega wierna charakte-

rystyka czasów w poezyi lub powieci.

„W poetycznem odtworzeniu jakiego wieku i narodu,,

dT^ojakiego rodzaju moe by prawda i wierno. Jest prawda

materyalna, mechaniczna, ta, co pospolicie lokalnym jest na-

zywana kolorytem, i która w gruncie bardzo maej lub a-
dnej jest wagi; jest nastpnie prawda moralna, duchowa,

ywotna, która rzeczywist i jedyn stanowi wielko i wier-

no kreacyi. Pierwsz kady moe uchwyci, a dziki szcze-
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gólniej tak teraz upowszechnionym i licznym encyklopedyom,

sownikom i dorcznikom, uchwyci j nawet bez wielkiego

trudu i zachodu. Drug odgadnie i uksztaci tylko potga
geniuszu, natchnienie mistrza, intuicya wysokiego umysu.

O pierwsz te mao dbali, bardzo nisk, nawet zbyteczn

j by mienili i nieraz wprost z niej urgali si wielcy sowa
mistrzowie; drug natomiast w najwyszej zachowali wi-
toci, i jej gównie swoj zawdziczaj niemiertelno. Eschyl

swoim Persom nie daje adnych osobnych kostyumów i lo-

kucyj, kae im wzywa bogi Hellady, nawet samych siebie

nazywa harharoi — a nikt tu zapewne poety o niewiado-

mo nie posdzi; bo on wojskom Daryusza i Xerxesa zbliska

si przypatrywa, oko w oko si z niemi spotyka, bo on

przecie pod Maratonem walczy i pod Saamin! Lecz Eschyl

tworzy dla narodu, chcia, aby lud ateski jego dzieo w ka-

dym zrozumia odcieniu, i bez alu powici lokalny kolo-

ryt. Ducha za tych Azyatów, ywotne za sowo Wschodu,

moraln fizyognomi pastwa Cyrusa, poj i odda w jak

najwierniejszych rysach — odda ju tym jednym rysem, e
gdy adnego ze zwycizców salamiskich nie nazywa po

imieniu i w prawdziwie greckiej i piknej myli wszystko

odnosi tylko do ojczyzny, u Persów natomiast wszystko znowu

do jednej odnosi osoby, wszystkie potgi kraju w jednym

wyobraa czowieku. I jeste gdziebd, spytamy, genialniej-

sze i prawdziwsze uchwycenie despotycznego charakteru Azyi,

iak zaraz w tej pierwszej scenie i w tym jednym wykrzy-

kniku Atossy, kiedy ta matka króla królów, wezwawszy

wszystkich dygnitarzy pastwa i opowiedziawszy im dugo

swoje drczce obawy i zowieszcze przeczucia, nagle urywa

i woa: „Przecie wy to wiecie: jeli zwyciy mój syn, sta-

nie si godnym podziwu bohaterem
;
jeli chybi, nikomu nie

zdaje sprawy, i jak przedtem, nienaruszony t wada ziemi-

c?..." Podobnie i Homer adnemi zewntrznemi cechami

nie oddziela Trojaczyków od Achajów, uycza im wspól-

nego jzyka i wspólnych bogów. Ale kiedy w boju nam po-

kae ludy Pergarau napadajce z przeraliwemi krzykami,

tak zawsze i wszdzie charakteryzujcemi barbarzyców,
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a przeciwDików ich pieszcych do walki w powanej cicho-

ci, nawet bez towarzyszenia piewów, to wówczas w caej

energii i plastyce, jakiejby adne archeologiczne nie utwo-

rzyy drobiazgi, wystpuje pr/.ed okiem naszej duszy caa
gboka rónica midzy woln indywidualnoci Hellady

a tym patryarchalnym pierwiastkiem, który konstytucyjnem

jest prawem oryentalnego bytu! T sam uwag zrobi mo
na i o Szekspirze, któremu dzi kade dziecko przemdrze

zarzuci wprowadzenie armat za czasów Cezara; ale Szekspir,

jak Eschyl, nie tworzy dla pedantów i erudytów w ogóle,

ani te w szczególnoci dla cudosvnych dzieci XIX wieku:

tworzy dla swego ludu, od którego nie da znajomoci

dawnych hastatóio i pilatów, i dozwoli mu cieszy si wi-

dokiem wasnych i ulubionych onierzy i armat, choby
i w rzymskich sztukach. Pedantom za i erudytom odpowie-

dzia raz porednio i figlarnie przez usta tego bazna w Len-

rze, który po zapiewaniu jaliiej zwrotki uroczycie owiad-

cza: „To proroctwo zrobi jeszcze kiedy Merlin; bo ja

yj o kilkaset at przed nim!..." Tak mao o ma-

teryaln chronologi i mechaniczn wierno dba, tak wy-

twornie z niej si urga umia ów William niemiertelny!

Ale moraln dystynkcy czasów, ale wielk psychologiczn

prawd epok i narodów, t czu, t pojmowa, tej ukszalto-

wania dar w niezrównanym posiada stopniu najwyszy ten

geniusz dramatu, i ze zmysem, którego urocze tajemnice

nam wci tylko zgadywa i podziwia pozostaje, zasun
Leara w mrok celtyckiego pogastwa, postawi Makbeta na

pograniczu barbarzystwa i cywilizacyi, zbliy Hamleta do

czasów Reformacyi i uniwersytetu wittenberskiego i t. p.

A jak wszechstronnie obj ten wiat rzymski, który mu
wszalie tylko z Putarcha by wiadomym, to pozna kady,

który z uwag porówna jego Rzymian z czasów Koryolana,

a nastpnie z epoki Cezara, i w kocu Antoniusza ! Bezwtpie-

nia, w XIX wieku, wobec tak upowszechnionych elementar-

nych wiadomoci, kiedymy wszyscy — jak mówi Goethe

w Faucie — „wprawdzie nienajlepsze rzeczy, ale strasznie

wiele czytali", nikt nie poradzi ani nawet przepuci poecie
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podobnych co w Szekspirze anachronizmów, i bdzie to za-

let Irydyona, e w nim wiat staroytny objawia si i z ma-

teryalo prawd, którejby moe nic nie mia do zarzucenia

aden Boeckb lub Goettlingk. Ale ta zasuga jest zaiste je-

dn z naj podrzdniejszych w tern cudowuera dziele! Co temu

utworowi nadaje pitno wielkiej, natchnionej kreacyi, to owa

moralna prawda, owa gboka psychologia i genialna intui-

cya, z jak tu uksztacone s te trzy ywioy, klassycznoci,

chrzeciastwa i germastwa, które dawne spoeczestwo roz-

kada a nowe utworzy byy powoane! A poniewa ju
wspomnielimy o Irydyonie, niechaj w kocu nam wolno b-
dzie wskaza nawiasem, e w tem arcydziele jest jedna krótka

scena z gladyatorami, jedna krótka stronnica, która wicej

wypowiada o tym przedmiocie, ni cay i wycznie jemu po-

wicony poemat lirnika z Mazowsza..."

W zakoczeniu nie o poezy ju chodzi, ale o myl pol-

sk, o polskie uczucie; i nie krytyk, ale Polalv odpowiada

na to sowiaskie braterstwo, którem Lenartowicz koczy za-

pasy gladyatorów:

„A w kocu widzi lirnik w wieszczym duchu t bog
chwil, „kiedy gadyator sowiasl^iej swobody zwróci ku

sobie obkane trzody, i naród gadyator, Lech z krainy le-

siej, dzieo skoczy i dzid zawiesi". T „wtedy znów si zlec

Sowianie bracia na ojczyste wieco, i wiekowej zabywzy nie-

zgody, to plemi piewne, ten Sowianin wolny, miosn dum
zanuci jak wprzódy, palcami bijc w muzyczne narzdzie..."

„O, ta myl Sowiaszczyzny wiele nam miesza rozumy,

i dziwnie nam teraz zakóca sumienia!... Eónego rodzaju

s nasze hallucynacye w tej mierze i w proteuszowych kszta-

tach pokazuje si nam ta „zdradziecka Wia!..." Mamy
naprzód panslawizm wygodny i niegodny, który egna si

z „marzeniami" i wola, e wiato przychodzi z Kaukazu,

który kae szuka karyery i chrestów i rczy, e „mundur

nie cinie i Icaszkiet nie gniecie!" Mamy nastpnie sowia-

nizm mistyczny i seraficzny, nadludzki i nadchrzeciaski,

który cauje knut jako bicz boy, który „ani w myli, ani

w mowie, ani w adnej czynnoci" nie chce by nieprzyja-
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cielem ciemizkieg-o rzdu i tak szeroko rozciga sw mi-

o, e a w ni obejmuje —pieko i szatana! Mamy take
sowianizm wandalski, teory nienawici równie szalon jak

owa teorya mioci, który wymarzonych krzywd clice .si

mci na Europie i z armi Attyi chce si zczy na nie-

krzyow wojn barbarzystwa przeciw cywilizacy i... P.Le-
nartowicz nareszcie wsl^azuje nam wityni pokoju swojej

architektury, wymys swojej gowy, dziecko swojej natury,

i w przeciwstawieniu od owego attylicznego sowianizmu, za-

eca wieo swój - idyliczny!... „Wic od puycy elaznego

stoa, i od pasieki kdy brzczy pszczoa, i z nad potoku od

polnego stada, dziatwa sowiasl^a koem pozasiada, jakoby

w wieniec upleciona pony..." I wszyscy wtedy „wiekowej

zabywszy niezgody, dum miosn nuc jak wprzódy, pal-

cami bij w muzyczne narzdzie..." a naród-gladyator, Lech

z krainy lesiej, woa: „Skoczyem dzieo, zawieszam dzid..."

„Panu Lenartowiczowi tyle tylko odpowiemy, e w no-

wem swojem dziele sabszym jeszcze objawi si politykiem

ni poet, i wiksze, jeli mona, od klassycznego, okaza nie-

zrozumienie sowiaskiego wiata... Nie — i przez wszyst-

kie bogi, sowiaskie, rzymskie -—nie: my gladyatorami nie

jestemy, o poeto! My za spraw ksit si nie kócimy^

my dla pychy Cezarów nie toczymy boju — ani my, Polacy,,

ani nawet oni — Rosyanie ! . . . I my i oni, wszyscy wiemy

dobrze, w imi czego spór wiedziemy; wiadomo lub instyn-

ktowo, czujemy wszy.scy znaczenie walk naszych! Walka to

dwóch wielkich wiatów, walka to Zachodu i Wschodu, ka-

tolicyzmu i scbizmy, wolnoci i despotyzmu, cywilizacyi

i barbarzystwa!... Kto z tego boju wyjdzie zwycizc —
kto ostoit w nierawnom sporie, jak si pyta ju Puszkin...

Bogu jednemu to tylko wiadomo! Ale nie mylmy, aby ta

„Tebaida narodów" moga si zakoczy sentymentaln pio-

senk, aby ta wiekowa tragedya miaa si wydwiczye
sodk pastora! Nie numy bukolików, gdy zewszd grzmi
rogi Iliady, i nie mówmy o bratnich uciskach tego, którego

toczce kolano wci czujemy na piersi co pka! I precz

z temi mikkiemi tony, gdy nam hartu i siy przedewszyst-
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kiem potrzeba; i precz z t fletni wierzbow, gdy ucha

i serca wytamy ciekawie i drco na trb archanioa, na

grom Sdu Ostatecznego; i precz z temi przypomnieniami

jakiego przedhistorycznego braterstwa, gdy jedyne history-

czne tu braterstwo — Kaina i Abla ! . .

."

„Jest co bolesnego, godno narodow poniajcego,

w tych naszych tak czstych teraz i tak ulubionych odzy-

waniach si do „sowiaskich braci"
;

jest co niewieciego

i maodusznego w naszych przymilaniach do tej bezdusznej

i bezdziejowej masy i rasy! Przewrotne Pygmaliony, temi

uciskami nie oywimy kamiennej i skamieniaej Gaatei; wy-

zioniem w nich tyko resztki naszego ducha i mstwa! Czy
lirnik w istocie sobie tuszy, e jego „pie swobody, poleci

pomidzy skócone rody, pomidzy Serby, Czechy i lud ru-

ski?..." Serby i Czechy tego gosu nie zrozumiej; Serby

i Czechy na szali losów sowiaskich nie zawa; one tam

padn, gdzie ostatecznie myl Polski lub Rosyi przeway ..

.

a ten lud ruski, jeli to ma znaczy Rosyanina i jeli ten

raczy rzuci okiem na „pie polsk" — on tylko parsknie

w miech szyderstwa i z radoci w niej przywita nasz hymn

pogrzebowy! Nie, podobne przepowiednie i zapowiedzie nie

pozyskaj nam ani jednego sprzymierzeca, nie rozbroj ani

jednego wroga, ale tylko w nas samych rozczyni si oporu,

zamc wyobraenia o najprostszych naszych obowizkach

i prawach, we mgle zanurz nasz wielk tradycj ... O, ta

nasza odwieczna mikko i maoduszno, która zawsze si

€ofa przed nieprzepartym dylemmem, która jak dawniej nasze

walki domowe, tak i teraz dziejowy spór Sowiaszczyzny

myli zakoczy ^polubownie: spór Biaego i Czarnego

Boga, spór Ormuzda i Arymana! O, to nasze tylekro na-

duyte, a tak n)ao jeszcze zuyte powszednie: kochajmy
si, Ictóre w przenoni, jak w rzeczywistoci, tak czsto bywa

tylko poegnaniem ostatków trzewoci i hasem do niezna-

jcego ju granic upojenia! Nie, nie kochajmy si, ale wamy
si i rozprawiajmy si! Nie, nie kochajmy si: ale bijmy

si, ale walczmy do ostatniego, ale gimy wreszcie, jeli ju
gin nieodgadniony w swych wyrokach nam Bóg przezna-
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czy... tylko gimy na jasneni polu naszej dziejowej sawy,

a nie na mroczuych moczarach wymarzonej Sowiaszczyzny,

gimy z wysoko podniesionym naszym, znanym i szanowa-

nym sztandarem, gimy z calem nienadwtlonem przewiad-

czeniem o naszem powoaniu i naszem posannictwie, z ca
wiernoci i godnoci wiekicli clirzeciaskicli rycerzy;

a jeli ju koniecznie jak z dawnych igrzysk Cyrku mamy
wyczerpa nauk, to chyba t jedne tylko a ostateczn:
e nawet i gladyatorowie — z godnoci umierali!..."

Wszystkie dotd wymienione artykuy l^laczki wyszy
w pierwszym roku Wiadomoci, w r. 1857. Nigdy nie bdzie

ju pisa do nich tak czsto. W najbliszym roku zwaszcza,

r. 1858, dostarczy zaledwo trzech artykuów, a z tych jeszcze

dwa niezmiernie krótkie, po dwie strony druku To Sprawa
wociaska kr. I ruskiego i Polska jako naród p. Morzyc-

kiego. Obadwa ci autorowie dostaj cicie miertelne, jeden

cios, ale zabójczy: ich prace odsdzone od wszelkiej warto-

ci. Jeeli tak, to czy warto o nich wspomina, nad niemi

si znca? Klaczko wspomina, bo widzi w nich faszyw
z dno i t chce odsoni i zdepta.

Korespondenci 'paryscy, to rzecz cokolwiek dusza, na

dwa numery pisma. Jacy byli korespondenci ^'zasu lub nie-

których pism warszawskich pidziesit lat temu, to rzecz

moe zajmujca dla ówczesnych czytelników tych pism, za-

pewne dobra nauka dla ich redakcyj, ale dzi ta sprawa ni-

kogo obchodzi nie moe. Prawda: a jednak radzimy, eby
kto moe przeczyta sobie ten artyku w Rocznikach. Przy-

jemnie jest i zdrowo, pomia si czasem, a rzadko si zda-

rzy, czytajc w samotnoci, po cichu, rozemia si w gos.

T przyjemno mog zrobi ci nieszczliwi korespondenci,

opisani tak zabawnie, wydrwiwani tak dowcipnie, z rónemi
swojemi sposobami pisania, sztukan)i, udawaniami, rzucaniem

piaskiem w oczy, brakiem wiadomoci i sdów, e cho s
tylko ówczesnymi, dzi dawno zmarymi wspópracownikami

pewnych dzienników, mog uchodzi za typy zawsze ywe
i zawsze si powtarzajce. arty i drwiny zmierzaj do nauki,

czem korespondent z Parya do pism krajowych by powi-
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nien, czem i jak poytecznym mógby by, gdyby rozumia

i cicia.

e Klaczlco mao pisze do Wiadomoci, to w poczt-

kach r. 1858 tómaczy si brakiem czasu, innem zajciem:

wykadami o Mickiewiczu. Jeszcze w listopadzie r. 1857

Eustachy Januszkiewicz donosi onie, bawicej u ojca w Ga-

licy i, e Klaczko zapowiada szereg odczytów: bdzie je mia,

jeeli znajdzie pidziesiciu suchaczy. Cena wstpu (na

wszystkie wykady) dwadziecia pi franków. W styczniu

pisze znowu, e Klaczko si przygotowuje i e si bardzo

boi. Dnia 26 stycznia pisze, e pierwszy wykad si odby

i e by dobry, ale troch deklamacyjny. Co si stao, e
wadza zakazaa dalszych wykadów? czy si obawiaa ja-

kich reklamacyj ze strony ambasady rosyjskiej ? Do, e
zakazaa. Wykad, zapowiedziany na 28 stycznia, nie odby

si '). Przerwa trzech tygodni, starania ze strony polskiej,

i wreszcie pozwolenie. Suchaczy nie pidziesit, ale duo: sala

w Cercie des societes savantes pena, a w niej wszystko, co

znakomitego w Emigracyi, poczwszy od starego ks. Adama

Czartoryskiego, i chorego Zygmunta Krasiskiego. Po trze-

cim wykadzie zapa, zachwyt. Krasiski pisze do Sotana:

„Szkoda, e nie sysza, serceby ci podskoczyo". Opowia-

dano, e stary ks. Adam zemdla ze wzruszenia, co nie-

prawda. Januszkiewicz nie posiada si z uniesienia, i zaraz

nazajutrz, 19 lutego, stara si onie da wyobraenie o tyra

wykadzie, streci go:

„Wczorajsza lekcya Klaczki sigaa du suhlime, tak by
genialny, tak artystowski w wykadzie pieni Bogarodzica
i Legionów. Otomy z kocem XVIII wieku zginli hanie-

bnie, niesawnie, Legiony honor nasz ocaliy, dawne mstwo
Polaków napourót wiatu pokazay. Nie bito si za ojczy-

zn, tylko za honor, w pieni o ojczynie niema ani sowa".

„Co Mickiewicz przyniós do nowej epoki? Naprzód re-

ligijno. U niego niema ladów alu nad utrat naszej da-

wnej potgi, znaczenia. Polska nie zachowaa nic z czasów

^) F. Hoesick: Julian Klaczko, str. 111.
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pogaskich. Równo z pierwszym królem, co wzrok przy chrzcie

odzyska, ona przejrzaa i jako chrzeciaska y pocza.

Mymy nie mieli Izajasza, coby nas o bdach ostrzega, mie-

limy Jeremiaszów (Niemcewicz, Woronicz), co pakali nad

zburzon Jerozolim. Mickiewicz jest Ezechielem, co widzi

przysz Jerozolim, do niej tskni, do niej przez Boga dy.
Pokolenie nowe wyszo z ducha Mickiewicza, i dzi, jak

u niego w pieni i wszdzie, ojczyzna jest wszystkiem, tak

i ono nie yje w expektatywie, e kiedy moe walczy samo,

ae kadej chwili, w kadem zatrudnieniu, szuka, jakby jej

suy".
„Kiedy po pótoragodzinnej improwizacyi przyszed do

okrelenia ojczyzny, tchu mu zabrako, oczy zaszy zami,

gowa schylia si i prawie opada na biuro przed którem

sta, i dopiero po kilkunastu sekundach powsta, powiedzia :

Przepraszam, i odszed".

„Wielki to geniusz artystowski. Jak on to wszystko

licznie wyoy, uoy w cao! tak pen, okrg, e
wszystko toczyo si jak wody w korycie rzeki. Obrazy nie

wyszukane, a pene barw tczy. Jednem sowem, wszyscy

a wszyscy znaleli go mistrzowskim".

Streszczenie oczywicie dokadnem nie jest. Pisane z pa-

mici, opucio widocznie nie jedno przejcie i poczenie ko-

nieczne. Naprzykad: jeeli Klaczko zacz od Bogarodzicy,

to nie móg od niej przeskoczy do Legionów, musia je ja,

ko logicznie naprowadzi. Podobnie midzy Legionami a py-

taniem, co Mickiewicz przyniós, musiao by jakie ogniwo

czce. Moe i nie wszystko zapamitane i zapisane wier-

nie. Czy to Januszkiewicz si pomyli, czy si pomyli sam

Klaczko, tam, gdzie jest mowa o Legionach, e „biy si

tylko za honor, a w ich pieni o ojczynie niema ani sowa".

Pomyka gruba: biedna pie upomina si o siebie i przy-

pomina, e „dla ojczyzny ratowania przedrzem si przez mo-

rze" i e „co nam obca moc wydara moc odbierzemy".

W kadym razie jedyne to streszczenie, jedyny przechowany

lad tego wykadu. Ostatni odby si 24 marca; ale cho

by ostatnim z zapowiedzianych, to przedmiotu nie wyczer-

.S7. Tarnowski: Julian Klaczko. 11
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pywa. Januszkiewicz pisze do ony, e Klaczko doszed za-

ledwo do r. 1831 (zapewne do Trzeciej Czci Dziadóiu?),

i e chyba po jakim czasie zapowie cig dalszy i dokoczy.

Oprócz tego przechowanego w listach prywatnych, jest

i drugi lad tych wykadów.
Wrotnowski, w dzienniku cytowanym przez Wadj^sawa

Mickiewicza w ywocie Adama Mickiewicza (str. 486, 487)

zarzuca Klaczce z gorycz, e w czwartym wykadzie le
zrozumia i le tómaczy Mickiewicza. „W lekcyi widoczne

byy dwa prdy dziaajce na potok wymowy, na fale wzru-

sze nerwowych : wasna dobra skonno i wpyw obcy,

doktrynerski, witoszkowski". Wrotnowski, Towiaczyk, nie

móg zgodzi si z Klaczk, kiedy ten mówic o Messya-

nizmie, nie przyznawa Mickiewiczowi susznoci. „Wzi na

siebie oskarenie i rozgrzeszenie Adama; pozwoli sobie ta-

jemnice rodzinne z papierów pomiertnych rzuci na pastw
publicznoci. List ma do ony, list obkanej, wystarczy

mu, aby ten zbiór korespondencyj poufnych nazwa archiwum

ciemnoci, ministerstwa szataskiego". O innych lekcyach

mówi Wrotnowski bardzo mao. O jakim licie Mickiewicza

i jego ony mówi, doj nie mona, ale mona przypuszcza,

e jeeli nawet dobrze zapamita sowa takie, jak „archiwum

ciemnoci i ministerstwo szataskie", to w swojem oburzeniu

le zrozumia i mimowolnie przekrci zamiar i znaczenie

wykadu. Móg Klaczko ubolewa nad towianizmem Mickie-

wicza, ale nie móg ani w myli, ani w sowie uchybi czci,

jaka mu si naley. Cae jego ycie, wszystko, co mówi
i pisa, dowodzi, jakie byy jego dla Mickiewicza uczucia.

Ale czy te wzmianki w listach cudzych s wszystkiem,

co po tych wTkadach pozostao? Wspomnielimy wyej, e
w papierach Klaczki znalazo si co jak plan, czy szkic

tych wykadów. Prawdopodobnie zapisa te kartki przygoto-

wujc si, a mia je przy sobie mówic. Ale cae rozwini-

cie myli i cay jej blask, pozostawi improwizacyi. Oto, co

z tych zapisków mniej wicej wnosi i zoy mona.
Siedm wykadów, siedm kartek, oznaczonych porzd-

kowemi numerami. Ale numeru trzeciego brak ; za to dwa
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razy powtarza si numer drugi, a tre zapisków na tych

dwóch kartkach bardzo podobna. Zapiski tak krótkie i skpe,

samo pismo tak drobne i niewyrane, e czsto doj trudno,

co Klaczko myla, co chcia powiedzie. Jednak spróbujmy,

w przyblieniu, nie rczc za trafno, zoy cig i nastp-

stwo myli w tych wykadach.

Zacz Klaczko od trudnoci swego przedsiwzicia.

„Nawet gdybym grzmicemi sowy... Jzyk kamie gosowi".

Zapewne i „gos myli kamie", czyli nie moe jej dorówna,

nady wypowiedzie tego, co ona w sobie mieci. „Mówi
o mu, którego pami tak wiea, kiedy w jego dzieach

jeszcze drga jego dusza, dry serce do nieba zwizane" (serce

Mickiewicza). Koczy si ten wstp cytacy z Dziadów,

tym kamieniu, z którego „gdyby gorzka za nie cieka,

byby wart by rzuconym do pieka".

Po tym wstpie mówi o zwizku poezyi z yciem, poe-

zyi polskiej. Kady onierz poet, a pie, to skarbiec y-
cia, dzielnoci. (Jak si z tern móg czy Ogród Dantejski

i Madonna Rafalela? zapisane s na tern miejscu, musiay

suy do jakiego porównania, do jakiej illustracyi). Cha-

rakter poezyi polskiej jest wyczny, bynajmniej nie grecki.

1 Bóg chrzeciaski inny jak grecki, i prócz tego „lampa

szczcia zgasa i swym dymem ca twarz zamia".

Historya takiej poezyi jest trudna, bo jest tajna. Kon-

rada Pie zemsty i Improwizacya rodz si w tych doach

kryjomych, o których mówi wiersz do Matki Polki. W poe-

zyach innych narodów mog brzmie sodkie meodyjne

dwiki, w naszej jki konajcych; inni mog chodzi po

rozkosznej dolinie Tempe, my po sybirskich niegach, a na

wasnej ziemi „elazem oraczem trcamy o koci"'. Dlatego

ta poezya tak róna od wszystkich, dlatego tak trudno o niej

mówi. A dopiero mówi o tym poecie, co chcia swój na-

ród „dwign, uszczliwi".

Przystpowa do niego wreszcie. Rodzice, ich pobono;
dziecko ofiarowane od paczcej matki pod opiek Najwit-

szej Panny. Nowogródek : jakie dziwne ognisko mioci oj-

czyzny, rodzinna strona Reytana, Korsaka, Kociuszki blisko.

U*
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Wzmianka o szkoach i przyjacioach. Skromny dostatek,

raczej ubóstwo, przez cae ycie z godnoci znoszone. Tu
byo jakie porównanie z „ubóstwem" Lamartinea i zapewne

z jego skargami, i wniosek, e Mickiewicz mia wspania
króewsk natur, every inch a king.

Co na niego dziaao, co si stao tem jego duszy i jego

natchnie? Czas od r. 1806 do r. 1812. Ten czas rzuci

w jego dusz ziarna patryotyzmu, religijnoci i czci Napo-

leona. By to czas przejcia, przeomu. W takim przyszed

i Homer, i Dante, i Szekspir.

Po wzmiance o Barze i o powstaniu Kociuszki, Le-

giony, expiacya niby, zado uczynienie za dawne zamkni-

cie si w sobie. W Legionach jest razem poezya i czyn;

a zmienia si w tym czasie sama mio ojczyzny w nas.

Inaczej j czci i wyraa Kochanowski, Krasicki wyraa
le. Jego „wita mioci" to najlepsza z jego bajek, mówi

Sowacki. Teraz poczyna si ton inny. Odkupienie, honor,

mio ojczyzny, wiara.

Przez Legiony, przez wojny napoleoskie, odzyskanie

honoru: rdza starta z narodu i jego sawy. Ale to jeszcze

nie wszystko, nie dosy. Porównajmy star pie rycersk

Bofja Rodzica i pie Legionów Jeszcze Polska. W tamtej

jest charakter religijny, w tej tylko onierski. Polski wiat

owiecony by honorowy, a nie do narodowy; jego litera-

tura bya polerowna, ale nie ludowa. ywiou religijnego

brak. U Andrzeja Brodziskiego s jego pierwiastki. Mickie-

wicz pierwszy obudzi w nas ywio narodowy, potem ywio
religijny.

Tak, na podstawie zapiski, wyobrazilibymy sobie tre
pierwszego odczytu Klaczki. Jeeli nie powiedzia nic wicej

nad to, co zanotowa, to nie mona mu oszczdzi niektórych

uwag: tej uaprzykad, e mówic o pierwiastku religijnym,

twierdzc, e Mickiewicz pierwszy go obudzi, a w niezna-

czcym Andrzeju Brodziskim widzc jego znaki czy zarody,

zapomina o Woroniczu, w którym jest duch i pierwiastek

religijny nietylko wyrany i silny, ale zczony z myl ex-

piacyi i z myl przyszoci. Wysze klasy u nas byy po-
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dug niego honorowe, ale nie narof^owe? A Sejm Czteroletni,

i mio ojczyzny za niego podniesiona tak wysoko? a wszystko,

co ludzie ówczeni potem robili albo znosili, czy to nie byo
narodowe, nie z uczu narodu pyno, a do jego podniesie-

nia dyo? Zdziwiby si bardzo, i susznie, Niemcewicz

i Ignacy Potocki, Staszic i Czacki, ks. Józef i Dbrowski,

gdyby usyszeli, e w nich nie byo narodowego pierwiastku

i charakteru.

Nastpuj dwie kartki, oznaczone liczb II. Na obu

znajduje si przypomnienie czy streszczenie pierwszego wy-

kadu, pytanie, co „Mickiewicz da czasowi", zestawienie Boga

Rodzicy i Pieni Dbrowskiego, twierdzenie, e w Legionach,

w ks. Józefie, popdem gównym by honor, e „wysze klasy

byy honorowe, ale nie narodowe", e Mickiewicz pierwszy

wprowadzi i wyrazi ywio religijny. Ale rónic jest wi-
cej. Jedna z rzeczonych kartek zaczyna si od sów: „w.
Dysputa. Wymiar Opatrznoci. Homer. Virgili. Tasso. Ario-

sto. Szekspir. Adam. Bar i Kociuszko". Jak si to czyo?
Musiao by jakie porównanie, jakie rozrónienie pierwiast-

ków midzy tymi poetami: ale co mogo by przejciem do

nich od Baru i od Kociuszki? Któ dojdzie! Widocznie bya
dalej charakterystyka konfederacyi Barskiej i Kociuszkow-

skiego powstania: tamta bya szlacheck, to byo ludowem.

Dalej : „Szlachta i lud u Adama, Zygmunta, Sow...(ackiego)"

W nawiasie: „Demagogia".

Sowa „Nasze odkupienie: honor, mio oj-

czyzny, wiara", pozwalij si domyla, e to odkupie-

nie szo podug niego stopniowo. Pierwszem byo odzyskanie

honoru (przez l.egiony i póniejsze wojny). Odzyskanie mi-

oci ojczyzny, i odzyskanie uczucia religijnego, w zupeno-

ci dokonay si póniej, przez Mickiewicza. Powtarza tu

Klaczko to, co powiedzia w pierwszym wykadzie, e Mic-

kiewicz pierwszy obudzi „ywio narodowy", a po nim y-
wio religijny. Zapisuje w tern miejscu dwa tytuy: Ksigi

Szczsnoioe (Biblia Targowicka Niemcewicza) i Ksigi Piel-

grzymstwa. Czy pierwsze miay dowodzi braku, a drugie

odrodzenia ducha religijnego? Jeeli taka bya myl Klaczki,
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to bya mylna. Nie mona porównywa dwóch rzeczy, któ-

rych cel, charakter, istota, byy zupenie inne. Niemcewicz

napisa srogi pamflet, i nic innego pisa nie myla. Mickie-

wicza Ksigi Pielgrzymstwa miay by katechizmem a nie-

ledwie ewangeliczn nauk. Rzecz prosta, e w tem dziele

by pierwiastek religijny, a w tamtem by go nie mogo, na-

wet gdyby go byo najwicej w ówczesnem spoeczestwie

i w duszy autora.

Na kocu kartki zapisany wiersz z Przedwitu, „My
zabitej matki dzieci", by moe przeznaczony na zamknicie

tego wykadu. Po nich za jedno jeszcze sowo: Irydyon.

Jak si czy z tem, co go poprzedzao? Jakiej myli su-

y za objanienie? Sam Klaczko moe po latach nie byby
potrafi przypomnie sobie i wytómaczy.

Powtarza si jeszcze to co byo, honor odzyskany, rdza

starta z narodu w bojach, odpacenie za dawne zasklepienie

si w sobie; przez Legiony sprawa polska czy si z innemi,

staje si uniwersaln; ale z tego wysnuwa si dalszy i nowy
wtek myli. Dwie pieni stoj przy kolebce naszego wy-

stpienia w dziejach, i pr/.y kolebce naszego odrodzenia:

Boga Rodzica i Jeszcze Polsku. Pierwsza wycznie i na wskro
chrzeciaska. Jak lepy Mieszko przy postrzyynach, tak

jego naród przewidzia przyjwszy chrzest. To jego o wi-

dnienie. Przed chrzeciaustwem on y biernie, wegetacyj-

nie; ycie prawdziwe zaczo si z chrzeciastwem. Przy

odrodzeniu, jak niegdy przy tem przewidzeniu, taka pie,
inna, zrazu wiecka tylko i onierska; ale im dalej, tem

szerzej rozlewa si uczucie narodowe, wszystko przejmuje

i przenika, jest we wszystkich objawach ycia. To nam na-

daje warto w oczach wasnych, podnosi nas. Patryotyzm

jest we wszystkiem, a wszystko w patryotyzmie. To ju nie

honor, nie prawo; nie o to chodzi, ale o ycie, zbawienie,

i to jest yciem i zbawieniem, z których koncesyj by nie

moe, koncesyj robi nie mona. „Czymy z tego pierwiastka

wycignli wszystkie konsekwencye" ?

Ale w geniuszu mog si czy extremy (zapewne

w geniuszu Mickiewicza). On wprowadza patryotyzm we
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wszystko, a razem wynosi go nad wszystko, robi go spiry-

tualnym: „Spirytualizowanie ojczyzny. Izajasz. Jeremiasz.

Ezechiel^'. W Bezimiennym poecie mówi Klaczko, e nie mie-

limy Izajaszów i Jeremiaszów, ale mielimy f^zechielów i ich

widzenia niebiaskiej Jerozolimy. Mona si domyla, e
Mickiewicz by tu wskazany jako taki Ezechiel.

I jeszcze raz o religijnoci, o nowej generacyi „dzieci

zabitej matki", a w zakoczeniu nadzieja, e w przyszoci

zejdzie si Pie Dbrowskiego z pieni Boga Rodzicy, a w po-

czet wyznawców wliczone bdzie imi Adama, który pierw-

szy i najwyszy obudzi ducha narodowego i religijnego,

„rozumne gromowadne czoo zgi przed Panem".

„Spirytualizowanie ojczyzny", Ezechiel i jego widzenie,

to byh) moe przygotowanie i przejcie do mistycyzmu Mic-

kiewicza, bo w nastpnej kartce (IV) jest on zaznaczony

wyranie. Religijno przesika nasze uczucie narodowe;

przemienia Mickiewicza i jego kreacye; Konrad i Robak

przytoczeni, zapewne jako przykady. Ale przeciwstawie

takich jest wicej, rónice daj si widzie w ludziach, w hi-

storyach, w cywilizacyi; za Konradem i Robakiem bowiem

idzie „Mikoaj i Adam, Piast i w. Wodzimierz, Wschód

i Zachód, Polska i Bóg". Z tych zestawie i przeciwstawie

musia wychodzi zwrot do niebezpieczestw kierunku reli-

gijnego, kiedy ten staje si mistycznym. Stoi bowiem zapi-

sane „niebezpieczestwo, symbol dogmatu". „Chry-

stus" (ukrzyowany), ,,bez winy i z wasnej woli. Nie tak

Polska. Pokora i praca, a nie pycha i bezczynno. Lud wy-

brany. Mistycyzm. Towiaszczyzna. Dowiadczenie wieków,

i obawa. Nauka objawiona: ale nie tak z ludmi".

Dalej byo zapewne tómaczenie, jakim sposobem psy-

chologicznie Mickiewicz doszed do mistycyzmu. Tómaczenie

przez nadmiar cierpienia. S bowiem zapisane, z rónych

jego lat, wyrazy i wybuchy boleci, i przypomniany jest Job,

z pytaniem, czemu sprawiedliwy cierpi. Musia Klaczko tó-

maczy i przyznawa zboczenie Mickiewicza w mistycyzm

i towianizm, bo po tych zapiskach w nowym osobnym wier-

szu robi zwrot taki:
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„Ale dusza zawsze wolna, królewska, every inc¥\

Wyobraam sobie (nie wiem czy susznie), e a dotd

to by niby wstp, postawiony z góry ogólny rys postaci

Mickiewicza, jego znaczenia i wpywu na tle czasu, e za
odtd, dalej, miay nastpi szczegóy, jego ycie i jego

dziea. Teraz bowiem przychodzi Litwa, i Mickiewicz w niej.

Wzmianka o niewiastach, co ochrzciy Koron i Litw,

Dbrówce, Jadwidze, a potem rónica usposobie i chara-

kteru. Polska moga by na pochyoci kosmopolitycznej,

Litwa miaa konserwatyzm sowiaski. „ywioy ruskie w li-

teraturze XVI wieku. Wiek XVIIL Reytan, Korsak, Kociu-

szko. Czartoryski i Czacki. Uniw^ersytet wileski. Odrodze-

nie literatury". „Oratorski charakter Polski, poetyczny ziem

litewskich i ruskich. Skarga, Cieszkowski, Zygmunt Krasi-

ski. Muzyczno jzyka. Muzykalne usposobienie Jagiellonów.

Tskna, rzewna, mistyczna ao ywiou ruskiego; wesoo.,

rzewno, rubaszno polska. Wpyw tamtych tak w XVI,

jak w XIX wieku. Mistycyzm Towiaskiego i Litwa".

„Inne czci Polski i Litwa. Familia (Czartoryskich)

i jej wpyw na owiat. Czartoryski, Czacki, Kotaj, nia-

decki. Uniwersytet. Jezuici i odrodzenie. Organiczny rozwój

uniwersytetu. Dwa kierunki: cisy i moralny. Sniadeccy

i przeciwnicy. Sowo Nowosilcowa. (Jakie?)".

„Lelewel. Dwoisty charakter, jako badacz i profesor.

Ujemno pierwszego. Budowanie ruin, cofanie historyozofii.

Dodatno drugiego. Idea, postp, zapa, wolno, gbsze
powinowactwo, ródowo, pierwotuo, rodzimo. Oda do

Lelevjela.

„Gouchowski. Wymowa improwizowana. Poetyczno
systemu Schellinga. Inni. Groddek. Onacewicz, Borowski".

„Dygresya o matematyczuem i humanitarnem wycho-

waniu". Zdaje si, e pierwsze uatwiao zdaniem Klaczki

kierunek kosmopolityczny, bo koczy t dygresy sowami :

„Rosya wiedziaa w co uderzy, Nowosilcow uderzy w Le-

lewela, Gouchowskiego, Borowskiego".

„Zwizki. Szubrawcy. Gurko (? jaki?)"



WYKADY O MICKIEWICZU. 169

„Rok 1820. Zan. Jego listy. Promienici. Wyrwicz.

Ks. Adam. Filareci i Filomaci. Nauka, pomoc, moralno,
poznanie kraju. Pieni Filaretów".

„Terroryzm. Wizienie. RoUison. Powicenie Zana. Wy-
wiezienie".

„Kara boa. awryn. Becu. Baj kow. Zalepienie despo-

tyzmu. Ukaz z 14 sierpnia 1824 r. Bezrozumna narodowo
polska. Adam wywieziony. Zostanie poezya".

Jedyna to z tych kartek, która si daa prawie doka-

dnie przepisa.

Nastpna (VI) ma tre prawie zupenie t sam, z pe-

wnym jednak dodatkiem: „Mio. Póniejsze mioci Adama
(Danaidy, nie kupi Mtizy). Pierwsza mio. Maryla. Jej

listy. Cliarakter rodzimy tej mioci. Zerwanie. Po mioci.

Modo i modzie. Nosi w swem onie cay wiat ojczysty^

i cay wiat poezyi. Rami do ramienia. Modzie, praca,

moralno, mio kraju, zapa. O)ecna modzie. Chwila,

Marzenie^'

.

W zakoczeniu, w ostatnim wykadzie, musia natural-

nie by powrót do zaoenia, przypomnienie myli przewo-

dniej, a potem jej ostateczne dowodzenie i wniosc^. Jest tu

wic ten zwizek poezyi z yciem, który l)y na pocztku.

a dalej jest ten zwizek ukazany jako nowy element w poe-

zyi wiata. Trzy oddzielone od .<^iebie, liczbami odrónione

ustpy. Pierwszy, najk.ótszy zapewne, ma tre tak ozna-

czon: „Narodowo. Tadeusz. Grayna. Ludowo. Materya.

Dziady I. Homer. Dante. Polityka i poezya. „Bo lud sam''...

W drugim ustpie: „Poezya powizana z yciem. To nie

artyzm. Kada pie czynem. Oda, Wallenrod, Matka Polka,

Ksigi Pielgrzymsua, Tadeusz. Mickiewicz „czu, czuwa,

przeczuwa, wyprzedza". „Wyprzedzenie czasu: chrom (czy

chromanie?) na myli pytyjskie wyrocznie. Wszake anty-

cypacya poetyczna" (to) „Fenomen naturalny i moralny

wiata. Wallenrod. Pobyt w Rosyi. {Do przyjació Moskali).

Halban przebrany do przebranych Alfów. Stao Walenro-

dyzmu. Dolus an virtus? Wiersz do Matki Polki. Martyro-

logia polska, Nietylko przepowiedzenie bliszych zdarze, ale
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i wskazanie dalszego rozwoju. Ksi^(ji Pielgrzym stica. Pan
Tadeusz. Aristia i Nostos".

Ostatni ustp: „Nowy ywio w poezyi wiata. Dziady

jako uniwersalny poemat. Faust. Manfred. Tytanizm, i jego

ksztacenie si w sztuce. Wiek XVIII. Don Juan, tytanizm

ycia. Wyzwanie zawiata do uczty. Arya Szamp (czy szam-

paska? zapewne Fin cli han dal vifiof) i duet Zerliny. Sen-

sualizm XVIII wieku. Przebranie si Don Juana i Leporella.

Leporello i Kousseau" (?).

„Faust. Tytanizm wiedzy. Spekulacya. Odmodzenie.

Logos. Sia. Czyn. Kltwa cierpliwoci. Jeli spocznie, prze-

padnie".

„Manfred. Tytanizm bólu. Rozczarowanie, brak rezy-

gnacyi: ból. Drzewo wiedzy, nie ycia. Rozpade trony i nowe

tyranie. Opanowanie natury, a jednak wiedza tylko sam(a?).

Cicia przyswoi, o.wieca, ale siebie hamowa nie umia.

Zabi najdrosze istoty. Chce zosta grób— (czy grobem? albo

w grobie?) — by sobie nie zda sprawy z czynnoci. A je-

dnak dumny, i wielu si czuje w tym bólu: przed nim zgina

kolana, i mody odpycha'^

„Konrad, i tytanizm mioci. Nie ycie, nie wiedza,

nie ból: ale „Moc której ludzie nie nadadz: uczucie. Uczu-

cie spali czego myl nie zamie. Poeta. Uczucie. Wicej ni
kocha wolno'^

„Leporello. Mefistcfeles. Duchy Manfreda. Jeden Kon-

rad ma anioa stróa".

O tej kwestyi tytanizmu rozmyla Klaczko wiele. Mi-
dzy jego papierami jest osobny zwitek z napisem: Tytanizm.

W nim zapiski bardzo lune niestety, bardzo rzucane tylko

a nie rozwinite, o Prometeuszu Eschyla, i cay arkusz o Fau-

cie i Manfredzie. Ten napisany, wykoczony, tak, e mógby
i do druku ; ale nie dokoczony, przerwany. Jest w nim

mowa i o Don Juanie take (Don Juanie Mozarta, nie Mo-

liera) — jako o typie tytanizmu ycia, tytanizmu uywania.

,,Poezya przyszoci. Proza. Poezya tylko w cierpieniu,

a twórczo tylko w mioci. Przeprowadzenie tej myli

w Irydyonie, w Przedwicie, w Psalmach. Psalm dobrej looli
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ostatnie sowo Wszystko od naszej dobrej woli zaley, bo

wszystko nam dali, co da mogli poeci. Grayna, Wallenrod,

Matlia Polka, Ksigi Pielgrzymstwa. Pan Tadeusz. Robak".

„Boga Rodzica. Spójrz na ni Panie'' ')• Poezya czynu".

„On sdów twoich nie chodzi bada jako ciekawy

Nie dla mdroci ludzkiej on bada, ani dla sawy.

On szanowa imi najwitszej Twej Rodzicielki

On kocha naród, on kocha wiele, on kocha wielu

Felix culpa'^.

I jeszcze raz

:

„Spójrz na ni Panie jak z tych duchów rzesz..."

Oto wic tre tych wykadów Klaczki o Mickiewiczu,

z których zostao tylko wspomnienie. To jest w kadym ra-

zie lad, cho bardzo niewyrany, niepewny. Musia Klaczko

mówi to co sobie zapisa, ale czy wszystko to, czy nic nie

wyrzuca, czy nic nie dodawa ? czy w takim porzdku i na-

stpstwie? Liczbowane kartki s niezaprzeczenie wskazówk,
ale nie s dowodem : w mówieniu móg on ten porzdek

zmienia, nawet zapewne zmienia musia, bo trudno przy-

puci, eby by tak dugo i obszernie to samo po par razy

powtarza. Czasem nawet zdaje si, e zwizek materyi byby
lepszy, logiczniejszy, bliszy, gdyby nastpstwo cokolwiek

przestawi. Ale te zapiski to smutna ruina, smutny szcztek

budowy niezawodnie wspaniaej ; i czuje si niemal al do

Klaczki, e zrobi tylko szkic dla samego siebie, a nie zrobi

dla nas jakiego Mickiewicza. Choby ogólnikowy, pobieny,

taki rys przez Klaczk zrobiony byby zapewne najwietniej-

szym jaki mamy wizerunkiem poety, najgbszem jego zba-

daniem i wytómaczeuiem. Z tych suchych notat bije zapa:

one daj czu, jak mówca miowa i jak podziwia swój

*) Na innej kartce cay ten ustp z Psalmu dobrej woli prze-

pisany, ransial zapewne by przeczytanym na zakocze-
nie wykadów.
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przedmiot. One daj take pozna, jak go wzi gboko, ba-

dawczo. Uniesienia i zachwytu, wiary w przyszo, tak wiele,

e nam zawiedzionym zostaje wraenie smutku, i zazdroci.

Ale w tej wierze, w tej czci, w tej mioci Mickiewicza

i poezyi jest nietylko dobra wiara mówicego, prawda jego

uczucia, ale jest prawda i nas, prawda staa, prawda uczu
polskich, która zosta powinna pomimo zawodów i zaprze-

cze. A ile dopiero mogo by uwag, spostrzee, odkry,

których my z jednego sowa rozpozna nie moemy, a mo-

gy w nich by myli genialne, ródo myli i wiadomoci

dla drugich. Kiedy widzimy zapisane imiona Homera, Dan-

tego, Szekspira, Tassa i Mickiewicza, nie moemy z nich nic

wydoby, nic si dowiedzie. Ale w mowie musiao by ich

zestawienie, charakterystyka, rónica ich twórczoci. Albo

ten przed zakoczeniem ustp o tytanizmie! Co za temat

do porównania Fausta, Manfreda, i Konrada, i co za temat

wspaniay do osobnej, do wielkiej rozprawy! Takiej w je-

dnym wykadzie by nie mogo, ale wiele mogo by wia-

ta, rzuconego na te poemata i na tych poetów!

A dopiero czar, blask, sowa i stylu ! Klaczko podnie-

cony, rozgrzany w uczuciu, Klaczko mówicy w uniesieniu,

gosem, akcentem, podkrelajcy i podnoszcy kady ton

swego uczucia, kady niespodziany zwrot czy odcie swojej

myli. Kto sysza jego mowy z czasów wojny francuskiej,

polsk we Lwowie, niemieckie w Wiedniu, ten wie, ile mówca
sam dodawa siy swoim sowom ; w druku sowa s te same,

ale nie drga w nich ten gos smutny, nie grzmi gos gnie-

wny. Kiedy mówi o Mickiewiczu, mówi z pewnoci w wiel-

kiem podniesieniu uczucia, i musia sam potgowa wraenie

tego co mówi.

Nie przeczymy, e o ile z zapisków wnosi mona, wy-

kady miay i pewne strony sabsze. Mia Klaczko upodoba-

nie i zwyczaj silnie oznaczonych zestawie albo przeciwiestw.

Czasem znowu uderzony jednym charakterystycznym rysem

czowieka czy dziea, stawia ten rys w wietle bardzo ja-

snem, a inne zostawia w cieniu. Tak tu podniós pierwia-

stek czy motyw honoru w ostatnich latach XVIII i pierw-
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szych XIX wieku, a ua inne nie zwróci do uwagi. Ze-

stawienie Boga Rodzicy i Jeszcze Polska dao si z pewno-

ci pilinie przeprowadzi i szczliwie uj, ale trudniej

dawao si uzasadni; wyobrania moga te obie pieni do

siebie zblia, rzeczywisto zblienia nie wskazywaa. Ale

w czemkolwiek, i jakkolwiek, móg si myli, wpada w zu-

dzenie, w przesad, albo w zbyt dowolne kojarzenie rzeczy,

odaowa nigdy nie mona, e tych wykadów nie spisa,

bo przez to pozbawi nas pracy o Mickiewiczu, zapewne tak

najwietniejszej, jak najwietniejsz jest jego wydana praca

o Krasiskim.



II.

List o sobie i o iimych. Mowa Mierosawskiego. Katechizm Nie-

Rycerski.

Wykady mogy oderwa Klaczlc od Wiadomoci Pol-

skich, ale tylio w pierwszym l^wartale r. 1858, a tymczasem

przez cay roli nie pisze do nich prawie nic. Dlaczego? Nie

z powodu tych wykadów przecie. Nie, jest powód inny: jakie

nieporozumienie midzy nim a innymi redaktorami pisma. O co?

jakie? Niewiedzie; ale jakie zaszo. Andrzej Koraian, który

w jesieni tego roku osiad w Paryu (ju na reszt swego

ycia) pisze do dzieci w padzierniku, e „Klaczko porzuci

Wiadomoci^'. W innym Whcic,: „Wiadomoci spodziewaj si,

e Klaczko si do nich nawróci". Stanowcze potwierdzenie

znajduje si w licie samego Klaczki do Ludwika Kastorego:

„Obiecaem pisywa. Nie tak czsto wprawdzie, jak dawniej,

ani z ca odpowiedzialnoci redakcyjn, ale stosownie do

ochoty i potrzeby". Sowa te stwierdzaj fakt, ale nie obja-

niaj jego powodów. Nieporozumienie jednak nie byo za-

pewne bardzo gbokie, jego powód nie bardzo wany, skoro

zaraz w nastpnym roku Klaczko bdzie pisywa do Wia-

domoci czsto i duo. Pomieuiony za list do Kastorego

wskazuje, e Kalinka nie by objty tem nieporozumieniem,

bo Klaczko wyraa si o nim bardzo serdecznie. Ale prócz

niego, któ móg znaczy w redakcyi pisma? Wrotnowski?

Nie do na to, by a Klaczko z jego powodu mia ustpo-

wa. Czy wic jakie porónienie z Czartoryskimi? By moe,
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ale pewnoci niema, i nie wiele na niej zale^.y, rzecz oboj-

tna, fakt drobny.

W.spomniany list jest ciekawy. Kastor}^ bawi w Kra-

kowie, gdzie jego wyChowaniec, modziutki ks. Marcelli Czar-

toryski chodzi na wykady uniwersyteckie. Klaczko pisze

list, bez daty, ale tre wskazuje niewtpliwie grudzie

r. 1858, list bardzo dugi, donoszcy o ludziach i rzeczach.

Zaczyna si od pocieciy danej przyjacielowi, przynajmniej

od zamiaru pociechy, a waciwie od wyrazu wasnego gn-
bicego cierpienia.

„Nic mam nadziei, ani nawet roszczenia, e Tobie ja-

kbd przynios ulg; ale zdawao mi si, e wiadomoci

udzielane Ci o miejscu i osobach, które Ci tak dugo znay,

rozerw Ci na chwil i przyczyni si moe do utrzymania

stosunków niegdy wszystkim tak drogich. Ludzie zazwyczaj

tak mao maj nietylko wspóczucia, ale nawet i wyrozu-

mienia dla cierpie nie elionomicznych i nie statystycznych,

dla bólów, których jal^ widoczn i namacaln strat uspra-

wiedliwi nie mona! A jednak mnie si zdaje, e cierpie-

nie jest zupenie takim wrodzonym a (fatalnym) darem du-

cha, jak natchnienie, jak geniusz i t. p. Jedni si rodz
z sercem wci krwawicem sio, jak drudzy z wyobrani
wci podn, lub muzycznem usposobieniem, ub bohater-

skim instynktem, Ale wiat tego nie uznaje — i susznie —
bo sabo nie powinna mie praw obywatelskich i tylko sia

daje ycie. Dla tych, nad których kolebk Lilith wyrzeka
swoje zaklcie, pozostao tylko konanie bez mierci, a jedy-

nym ich rozumem, który zarazem najwysz jest ich cnot,

jest milczenie! A biada temu, kto milcze nie umia, ub si
tego za póno nauczy! A biada temu, kto rce do innych

wycign, zamiast je ciska w pici na wasnej pkajcej
piersi! Straci on jedyny skarb, który posiada na tej ziemi—
godno swego bólu

;
jeli zy i gupi, znienawidzi wówczas

ludzi, jeli uczciwy, wzgardzi tylko samym soj. Trzeba by
jak pajk milczcy — powiedzia nasz Brodziski! Tak jest,

jak pajk — i dla wasnej strawy a drugich zabawy, snu
z siebie te nici, które poprostu s Twerai wntrznociami"...
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„Ale dajmy pokój tej smutnej autopsji i nie bdmy
jak te dewotki salonu i dorywcze Magdaleny, które wyspo-

wiadawszy si ze swoich grzechów, znajduj obudn lubie-

no w ich przypomnieniu i akt skruchy zamieniaj w akt

rozkoszy".

Dalej o paryskich przyjacioach i znajomych. „Leon

(Kapliuski, wracajcy w tym czasie z Galicyi do Parya)
opowiada mi o dobryn) wpywie Wiadomoci, co te i twoje

listy do Horacego (Delarocho) potwierdzaj. Tak w skutek

tego, jak i dla dodania animuszu Leonowi, obiecaem do nich

pisywa. Nie tak czsto wprawdzie, jak dawniej, ani te
z ca odpowiedzialnoci redakcyjn, ale stosownie do ochoty

i potrzeby. Leon do staej kollaboracyi si zobowiza, która

si z nowym rokiem rozpocznie. Cieszy mnie to mocno; ale

nie zataj przed tob moich obaw. Leon jest jeszcze arty-

styczniejszy i draliwszy odemnie. Oglda si zawsze na to,

co gotowi powiedzie, na przygryzki i przeksy jest niesy-

chanie czuy. Boj si, eby biedny Walery za to wszystko

nie pokutowa i nie musia odpowiada za cudze niesmaki.

Biedny ten mczenni^ dobrej sprawy, dla którego wszyscy

bez wyjtku s niesprawiedliwi, przeczuwa szpilkowe kucia

i gorzkie sarkazmy, które go z tej strony czekaj; mimo to

z radoci przyj i ten krzy na siebie".

„Aby pozosta iii puMicis, powiem Ci, e Towarzystwo

w. Wincentego dnl)rze si rozwija. Horacy po Walerym naj-

czynniejszyra jest czonkiem. Wydawnictwo (t. j. Walery —
przecie on biedak za wszystkich pracowa musi) skoczyo
Radziwia; pod wielu wzgldami niezmiernie to ciekawa pu-

bikacya; zdam o niej obszern spraw w Wiadomociach.

W przyszym roku wyjd Relacye posów (2 tomy). ywot
Niem,ceivicza przez ks. Adama, a moe i spis Archiwum Ko-

r<mnego. Wielki take atlas Chrzanowskiego (podobnie za

staraniem Wydawnictwa) ju ukoczony. Prawdopodobnie

ukad z Wolffem stanie, a wtedy wydamy (ja i Eustachy)

Pisma Adama w 8 tomach in 8-o, i to w przecigu je-

dnego roku. Henriuel-Dupont zrobi sztych Adama. Stary

Ksi wróci w tym tygodniu z Poznaskiego. Zamoyski
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chory w Anglii. Bardzo pragn jego powrotu. Od kilku mie-

sicy sysz wci tylko (od Gazowskiego), e Zamoyski

jest zgub kraju; jak przyjedzie Zamoyski, posysz naprze-

mian, e najniebezpieczniejszym czowiekiem dla Polski jest

Gazowski. Bdzie to w kadym razie dywersy w mojej

monotonnoci. W szkole Batignolskiej wszystko po staremu,

tylko e ja tam dwa razy na tydzie wykadam podobno

literatur, dzieciom nie na poytek, ale na pociech Ga-
zowskiemu".

„Partya Mierosawskiego take si ze swojej strony

wzia do literatury, a gównym jej filarem w tej sferze jest

Zienkowicz (Pszonka). Zaoy jak ksigarni sowiask
(ale ona da Bóg, nie przyniesie szkody naszemu poczciwemu

Karolowi), ogosi prospekt na ywoty mczenników polskich

nowej generacyi ze sztychami, aw kocu rozpocz w zna-

nej ci sali na Quai Malauais kurs literatury polskiej od Sta-

nisawa Augusta a do najnowszych czasów, po polsku. Lek-

cyj bdzie 12, co niedziela, o godzinie 8-ej wieczór. Pierwsza

miaa miejsce przeszej niedzieli. Nie byem na niej, ale po-

niewa si domylam, e bardzo ciekawy szczegóów w tej

mierze, wic powiem Ci com sysza. Nasamprzód nie wy-

kada, ale czyta z manuskryptu Zacz od ekskuzowania

siebie, e zabiera gos w miejscu, gdzie niedawno si inny

nierównie zdolniejszy „rozlega" ; tudzie owiadczy swój al
za urazy, których si móg w swoim zawodzie pisarskim kie-

dy dopuci. Nastpnie czyta kilka ód Naruszewicza i ba-

jek Krasickiego, objaniajc je ze stanowiska narodowego.

O ile mnie zarczano, literacka warto wykadu jest równa

zeru. Suchaczów byo wiele, szczególniej z modziey kra-

jowej. Demokracya usilnie kurs popiera. Ja o kursie ani

myl; brak mi do tego ochoty, publicznoci, a przedewszyst-

kiem materyau. Naukowo przedmiotu traktowa niepodobna,

a bi cigle w bben zapau i d w trb Sdu ostatecz-

nego, albo conaj mniej w trb Jerychosk — do tegom za

saby, moe te i za sumienny, czy wreszcie za dumny".

„Uff! Skoczyem z publiczuemi sprawami i z Iejszem

sercem przechodz do prywatnych. O Horacym wiesz pe-

S. Tarnowski: Julian Klaczko. • 12
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wno wszystko z jego wasnych listów. Mczy si bardzo

przez kilka miesicy nad rónerni próbami artykuów do

Remie, w kocu porzuci myl t na teraz i zabra si do

prostych wicze stylowych. Zdaje rai si, e to z wielkim

bdzie dla niego poytkiem. Zreszt pracowity, silny, wy-

trway i szlachetny jak zawsze. Politykuje bezustannie, coraz

si staje radykalniejszym i coraz bardziej si rozczula i za-

chwyca nad listami pisywanemi z Londynu (jeneraa Zamoy-

skiego). Wieczorki jego czwartkowe s licznie uczszczane

i pene dymu cygaretkowego i politycznego. O Leonie po-

wiedziaem Ci ju wszystko. Rodakowski daleko posun
swego Sohieskiego. Portret jego kuzynki bardzo mi si po-

doba; jeli tym trybem dalej pójdzie, nie wtpi, e si

prdko zrehabilituje z ostatnich dekonfitur. Oby Leon móg
mnie t sam natchn nadziej! Ale midzy nami mówic,
daleko lepsz widz dla niego przyszo w pimiennictwie, ni
w malarstwie. I Henryk (Rodakowski) te sdzi, e bardziej do

pióra, ni do pdzla stworzony. Ale zrozumiesz, e nikt nie

chce mu tego wyranie i otwarcie powiedzie; a ja najmniej

ze wszystkich bym si na taki akt przyjacielskiej miaoci
i okrutnoci zdoby. Norwid wydrukowa broszurk p. t.

O sztuce dla Polaków, niby odpowied na moj. Jeliby Ci

wpada w rce i jeliby co w niej zrozumia, racz o tem

natychmiast donie wiatu, bo nie godzi si chowa wiata
pod korcem. Leon mi owiadczy, e mi do grobu nie prze-

baczy tej broszurki o sztuce, t. j. nie mojej — ale Norwidowej.

A wiesz, e C. K. N. drukuje kompletny zbiór pism swoich,

na których wydanie jaki obywatel litewski dal fundusz! Tak

przynajmniej pisa Norwid do Królikowskiego. Wspomniaem
kilka ju razy o Rogierze (Raczyskim). Bawi tu od kilku

miesicy i nawet reszt ycia w Paryu przepdzi zamierzy.

Wida, e bardzo zbolay i rozstrojony; ale wierzy nieza-

chwianie w swoj filozofi, i to go utrzymuje. Pracuje nad

systemem de Vintelligible, i oby dzieo byo takiem, jak ty-

tu. Zreszt szlachetny, dobry i dziwaczny, jak zawsze. Dla

mnie jest wielce uprzejmym. Schodzimy si co pitek na

preferansa— bo i on gra w t gr cudown i j lubi! Bywa

I
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u niego wtenczas i Henryk, i Leon (który z pogard i bólem

patrzy na nasz dekadency). Razem z nim przyjecha i po-

czciwy Bociszewski, który nas czasem i na wyspie odwie-

dza. I Rogier te przychodzi raz po raz na nasz obiad, sam
daje smaczne obiadki — ale ja z zasady nie przyjmuj za-

proszenia. Rodakowski robi teraz portret Rogiera i do roz-

paczy go przywodzi dugiemi i licznemi seansami, których

si domaga. Z wyszego towarzystwa s tu panie wieykow-
.ska i Przedziecka, ale ich nie widziaem. Rogier kolo nich

motyluje i wierszczy. Zygmunt Krasiski bardzo slaby i to

naprawd, ma pocztki suchot. A serce si cina na jego

widok; tak zmieniony, tak zestarza i zeszkieetowa si! Zi-

muje tu take p. Andrzej Komian, którego korespoudencye

zapewne czytasz w Czasie i w Dodatku. Cest nn classiue

iipj)rivoise, z którym rozmowa i mia i nauczajca, póki si
nie dotknie Ziemiastwa i poematu o Czarnieckim, co jak ów
ko Trojaski tyle w sobie chowa „spiu". O Kossaku tylko

wiem, e zdrów i pracuje, bo go tylko raz widziaem u Ro-

dakowskiego. Pani Iza (Dziayska) przyjechaa tu z ojcem.

Czy Jan (Dziayski) tu przyjedzie, nie mogem si dowie-

dzie".

„Zdaje mi si, e ju o wszystkiem pisaem, co tylko

wiem i co by Ci obchodzi mogo. Na kocu wspomn i o so-

bie. May mój Zygmuncik ^) stanowi prawdziw i jedyn
moj pociech. Doskonal}' to chopaczek. Ale ze szkoy jego

w Clichy wcale nie jestem zadowolniony i wycign go

stamtd jak tylko bd móg Daj take lekcye dwóm ma-

ym Krasiskim, którzy do mnie przycliodz. Zreszt adna
ze mn nie zasza zmiana. Raz w tydzie bywam u Rogiera,

drugi u Horacego. Miaem z tym ostatnim dwa wieczory co

tydzie czyta po grecku : ale on bestya zawsze si wymyka.
Ach prawda! Daem si by namówi przez Eustachego i po-

szedem do pani Wsowiczowej. Byem a trzy razy. Omne
trimtm nietylko perfectum, ale nawet plusuam. perfectum,

^) Cieszkowski. Kuzyn i szwagier Augusta Cieszkowskiego,
wtedy zostajcy pod dozorem Klaczki.

12*
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tak, e ju wicej perfekcyonowa si w saloDowem yciu nie

myl. Tak dziwnym mi si ten wiat, a ja w nim wyda,

e ju wicej podobnych wycieczek nie spróbuj'). Trzeba

si ostatecznie oswoi z samym sob i nie szuka w innych

czego si w sobie niema. Od siostry mojej smutne odbieram

listy; latam jak mog".
„W kocu upraszam Ci o owiadczenie moich najser-

deczniejszych uczu kochanemu panu Marcellemu. Jako fun-

ctus magister, powinienbyra tu moe zaczy dla niego soczy-

st merkuryal o obowizkach jego jako ucznia uniwersytetu,

kolegi i zarastajcego wsikami obywatela. Ale ja ju tyle

moraów w yciu prawiem drugim, e pozostay mi jeszcze

may ich zapas przeznaczyem wycznie dla siebie".

„Daj lekcye dwom maym Krasiskim". W tych so-

wach jest dowód, e stosunki z ich ojcem stay si z czasem

blisze, cilejsze. Czy nie do tych czasów odnie si daje

ta rozmowa, o której w ksice swojej wspomina p. F. Ho-

sick, na podstawie opowiada Klaczki ? Ten robi Krasiskiemu

uwag, e Polsk zbyt poetyzuje, idealizuje; Krasiski tó-

maczy si porównaniem, moe nie bardzo trafnem, do ko-

biety upadej, ale nie zupenie zepsutej, która mogaby zgu-

bi si do reszty, gdyby si z ni obchodzi surowo, a moe
si podnie i uszlachetni, jeeli si w niej wzbudzi wiar,

e jest zdoln podniesienia si i wyszlachetnienia.

Oprócz tych rónych wiadomoci, jest w tym licie je-

dna, która da powód do napisania i do ogoszenia w Wia-

domociach Katechizmu Nierycershiego.

„Autor elaznej Maryny"^) od pewnego czasu bardzo

jest ruchliwym, tudzie cay sztab jego. Zaoyli czytelni,

do której caa moda geueracya uczszcza; ogrzewaj i za-

dymiaj im gowy nietylko dawnemi teoryami, ale i prakty-

kami... Zapowiadaj czyn bliski i wyudzaj obietnice przy-

') PrzycJKKlzil jednak póuiej do pani Wsowieowej czsto.

^) Mierosawski. S dwa jego poematy: elazna Maryna

i SzKJa. Ten ostatni tytu poematu i jego bohatera ozna-

cza czsto w listach Klaczki autora.
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gotowa. Gdyby bro Boe do jakiej burdy (w ziemi Ma-
ryi Malczewskiego — bo tam godz) przyj miao, to strach

pomyle o klskach, któreby sprowadzia. W Przegldzie

swoim (Rzeczy Polskich) wystpuj coraz otwarciej, i bez

ogródki i omówie gadaj o przyszem i bliskiem powstaniu.

Dnia 29-go dali obiad, na którym byo 200 wojaerów. Szuj a

odezwa si w mowie zupenie wojennej, gromi zdrajców,

arystokratów, pó-rodkowców. Midzy zdrajców zaliczy Hen-

ryka Rzewuskiego, Jezierskiego i— Andrzeja Zamoyskiego . .

.

i to nie wywoao adnej protestacyi, to wszystko poknito
z rozdziawionemi glami i okrzykami: „Niech yje nasz Lu-

dwik!" Jeeli Ci mara cale moje wypowiedzie przekonanie, to

ja si ruchu nie obawiam, i gotówem si o wszystko zaoy,
e ani palec si nie podniesie. Fanfaronada to czysta i nic wicej.

Mimo to skutki mog by, nawet ju s fatalne. Odwodzi to

od pracy, rozsdku, codziennych zada i obowizków, a w osta-

tecznym swoim rezultacie wyradza fasz i odrtwienie. Zdaje

mi si, e nie potrzebuj obszerniej tego przed Tob tóma-

czy. Wszyscy ci Belwederczycy obiadowi, za powrotem

tylko myle bd o bogatej partyi; a lepszy i szlachetniej-

szy zwtpi na zawsze, skoro wietna baka nadziei rozbije

si o pierwszy szlagbaum caratu. C, „niczem Sybir, niczem

knuty; lecz narodu duch zatruty — to dopiero holów ból!. .."

Bij si wci z myl, czy wystpi otwarcie przeciw tej

niecnej propagandzie faszu i szau. Pocó jestemy, jak
mamy racy bytu, jeli, widzc ze, przeciwko niemu nie pow-

staniem
; i nie jeste to naszym obowizkiem odezwa si

z gosem napomnienia, rozsdku i sumienia, wobec tak ohy-

dnego matactwa? Ale z drugiej strony powiedz, e my ich

denuncyujemy ! A chocia kady rozsdny odrazu zrozumie

i uzna, e tam denuncyacyi niema, gdzie wszystko si tak

jawnie odbywa, gdzie wszystko z kropk nad i si drukuje

i publiczne si ma mowy i wnosi toasty, e zreszt Moskal

od dawna i lepiej niezawodnie odemnie zna wszystkie te

przewrotne obroty — ale czy my o rozsdnych i dla rozs-

dnych piszemy? I czy u nas nie wystarcza krzykn: „De-
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nuncyant!" by uawet rozsdnego ogupi lub przynajmniej do

milczenia zmusi?"

Ten list pisany by w grudniu 1858 r. — w lutym 1859 r.

wyszed Katechizm Nierycerski.

Rewolucya czy powstanie? Polska przez gwat, przez

mord, przez terror, przez anarchi, albo Polslia przez szla-

chetn wojn, przez zwycistwo siy zbrojnej jalio skutiu

siy ducha, siy rozumu, siy mioci? Oddawna toczya si

u nas ta rozprawa midzy dwiema politykami, dwoma po-

jciami i dwiema miociami ojczyzny. Objawia si w czy-

nie, za Kociuszki, w warszawskich wieszaniach
;
powtórzya

si w r. 1831 dnia 15 sierpnia. Oba razy splamia spraw;

za pierwszym razem osabia j, za drugim przyprawia o kl-

sk. Gdyby nie 15 sierpnia, gdyby nie podziemne rycie w bo-

limowskim obozie, Warszawa byaby moe zdoaa si obro-

ni, w kadym razie byaby doczekaa tej austryackiej me-

dyacyi, która przysza nazajutrz po kapitulacyi. Rzecz cha-

rakterystyczna: kapitulacy podpisa, Warszaw podda ten,

co w miecie i w obozie rozprzenie prowadzi i szerzy —

Krukowiecki. Na emigracyi Towarzystwo Demokratyczne

prowadzio dalej t polityk. Nienawi spoeczna i osobista

bya jego mioci ojczyzny, kamstwo i potwarz jego bro

ni. Rzecz znowu charakterystyczna: w Warszawie robi to

Krukowiecki, w Paryu Towarzystwo to zawiiza Gurowski.

W pismach swoich o zdrad oskarali wszystkich, a swoj
propagand prowadzili, swoj teory wykadali w broszu-

rach i ksikach takich
,

jak Katechizm Demokratyczny

i Praiody ywotne narodiL jJolskiego. Naprzeciw stawa, o zmi-

owanie nad ojczyzn zaklina, Kajsiewicz z kazalnicy, Kra-

siski w Psalmach. Na próno: spada klska r. 1846. Po

niej ta polityka przycicha; tak si daa pozna ze swoich

owoców, e nie miaa czoa si odzywa. Ale po kilku la-

tach, kiedy tamto wraenie zataro si cokolwiek, wrócia

jej odwaga; metoda zostaa ta sama. Gównym reprezentan-

tem tej polityki by w tych latach Mierosawski. Mia podo-

bno teoretyczne wiadomoci wojskowe; musia mie zuchwa
swad w mowie. Wierzono w jego wojskow zdolno, do-



KATECHIZM NIE-RYCERSKI. 183

póki W Wielkopolsce, a wicej jeszcze w sycylijskiej i ba-

deiiskiej rewolucyi, nie okaza swojej niezdolnoci. W emi-

gracyi widziany by le. Nie przez arystokratów i czar-

toryszczyków tylko, ale ci, którzy wierzyli w spiski,

a powstanie mieli w planie (Gaczowski, Ordga, Józef Wy-

socki i t. d.), nie wierzyli w jego zdolno, jeszcze mniej

w jeg-o charakter. Utrzymywa si jednak i mia zwolenni-

ków, si frazesu i fanfaronady. Mia oczywicie jakie zwizki

z cala rewolucy europejsk, z wosk w szczególnoci, i przez

te stosunki zosta póniej dyrektorem marnej, wicej pozor-

nej jak rzeczywistej, szkoy wojskowej polskiej w Cuneo.

On tedy, 29 listopada 1858 r., na zebraniu swoich stronni-

ków wypowiedzia mow, nowy manifest dawnej polityki

nienawici i kamstwa, nie wicej od dawnych gupi i be-

zecny, ale o tyle od nich gorszy, przewrotniejszy, e po do-

wiadczeniu, po nauce r. 1846, mio ojczyzny z dobr wiar

ju tej polityki wyznawa i jej si trzyma nie moga.

Przed laty wystpi przeciw tej polityce, broni przed

ni Polski, Kajsiewicz i Krasiski. Teraz, kiedy ona znowu

podniosa gow, wystpi w tej samej obronie Klaczko.

„Czy wystpi otwarcie przeciw tej niemej propagandzie fa-

szu i szau? — pisze on do Kastoreg.. — po có jestemy,

jak mamy racy bytu, jeeli widzc ze, przeciw niemu

nie powstaniem?" I powsta przeciw.

Katechizm Nierycerskl wzi nazw od tego Rycerskiego,

który w Szkole kadetów uczy, „e honor jest prawem, oj-

czyzna celem, a wiara zbawieniem ywota. Dzi inn otwie-

raj szkol dla modego pokolenia i inny mu wykadaj ka-

techizm: zaprawd nie rycerski, ale hajdamacki, zbójecki

i blunierski".

Rozprawy o teoryach, o istocie i warunkach dobrej lub

zej polityki, tu niema. Jest jeden fakt, mowa Mierosaw-

skiego. Fasze i kamstwa, niegodziwo walczca o pier-

wszestwo z gupstwem, a bezczelno z przewrotnoci, i to

wszystko w Polsce, o Polsce, z ni niby na celu, a z jej

zgub za skutek, sprowadza wybuch oburzenia. Byway w hi-

storyi nie naszej tylko, takie tragiczne straszne walki mi-
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oci ojczyzny z gotujc si czy gotowan jej zgub. W la-

kiem uczuciu, w takiem oburzeniu przestrzega Demosthenes

Ateczyków przed Filipem: w takiem Skarga mówi kaza-

nia sejmowe, w takiem Krasiski przepowiada, e „carycy

w grobie koci skleja si z radoci, a trup jej parsknie

w mieci szyderstwa". W rzdzie takich zakl bagalnych

i takich upomnie gronych, staje Katechizm Klaczki; nie tak

wielki, ale godzien i za tymi poprzednikami, bo ma podo-

bn do nich si mioci, si prawdy, i si witego gniewu.

Walka rozumu z gupstwem
,
prawdy z kamstwem

i obud, szlachetnoci z podoci, jest tragiczna, kiedy si

toczy o rzeczy wielkie i wite. Ale w tym razie staje si
jeszcze tragiczniejsz przez to, e jest w niej, urga jej szy-

derczo, pierwiastek komiczny. Gupstwo, podo, niegodzi-

wo, nie s same; jest oprócz nich, przejmuje je sob, na-

daje im swój charakter i kolor, bazestwo — frygijska czapka

Marata ozdobiona jest piórami z kapelusza Papkina. Czyta

si t mow dzi, po pidziesiciu latach, i oczom nie chce

si wierzy. Klaczko nie wybiera szczególnie uderzajcych

pere czy brylantów z tego skarbu : wszystko w nim równe,

cay jest taki, jak te wyjtki, które on przytacza. A ludzie

suchali, oklaskiwali, a ogosio t mow pismo, na którego

redakcy wpywali i ludzie dobrzy, i dobrzy Polacy! Wra-

enie za oburzenia i upokorzenia podnosi si dopiero przez

osob tego mówcy, tego niby szermierza i rycerza mioci
ojczyzny, w którym wszystko byo udane i kuglarskie, nie-

tylko wojskowa zdolno, ale nawet odwaga, a prawdziw
bya tylko bezczelno zarozumiaoci i kamstwo. I z tern

trzeba walczy, i to trzeba wskaza, obnay — i na próno!

Ludzie nie przestan wierzy w Papkina, i kania si przed

nim jak przed bohaterem.

Od tragi-komicznej strony rzeczy zaczyna Klaczko. Gdyby
mona przedrukowa tu wszystko, byoby najlepiej : rzecz mó-

wiaby za siebie sama i okazaaby si w caej swojej wspa-

niaoci; ale trzeba si ograniczy do wyjtków. Jednak

i wyjtki wystarcz, by pokaza i przypomnie t moc prawdy,

moc uczucia i moc sowa.
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„Gdyby nam wolno byo troch wicej nciie wiary

w zdrowy instynkt i polityczny zmys wikszego ogóu u nas,

gdyby tak dugie a tak bolesne nie nauczao dowiadczenie,

jak mao w naszym narodzie way zimna rozwaga i harto-

wna cnota, a jak wiele natomiast czcza deklamacya, haana
haastra, i ta szlachecka fantazya, od której najmniej s wolni

ci, co na szlacht wykrzykuj i z niej caopalenie robi dla

„ludu" . . . moglibymy w istocie zostawi bez komentarza t
dziwn oracy, i przez krótk chwil nawet si umia z na-

darzonej krotochwili. Gdybymy tylko byli w stanie spuci
si zupenie i choby na samo ju uczucie dobrego smaku,

na sam ju gust literacki tego pokolenia, któremu jednak

Skarga i Górnicki, Mickiewicz i Mochnacki tak pikne prze

ci i klassyczne zostawili wzory, znajdowalibymy ju i w tern

dostateczny powód do zaspokojenia siebie, i tuszylibymy z pe-

wnoci, e sd literacki w ostatecznym razie wyrczy bra-

kujcy sd polityczny. Bo w improwizacyi p. Mierosawskiego,

rozkieznaniu myli odpowiada sów rozkieznanie
;
jeli gdzie,

to tutaj czowiekiem jest styl — a o owocach goszonej nauki

sdzi ju mona z samych kwiatów jej retoryki. Do mki,

któr nasz trybun gotuje dla polskiej duszy i myli, zdaje

on si ju zaprawia przedwstpnem meczeniem i gwace-

niem tego, co tej myli i duszy jest ciaem, i wpleciony

w kolo demagogicznej wymowy, jzyk polski skrzypi i jczy

we wszystkich swych stawach i ustawach. P. Mierosawski

prawi o sdziwym obowizku, o sidach zastawionych pod
woni malowanego raju i o z m a r t w y c h w s t a c z e j

wstecznoci, o genezyjnym mieczu wydobytym z po-

chwy chaosu i o „cudzooztwie zórz borealnych z apte-

karstwem paryskiem", o „zakropi law pierworodnych chmu-

rami przedatmosferycznej dumy" i o „gli napitej kiszkami

ojca i braci"!!! W jednem miejscu widzimy „pszczoy, co

lakierowanemi w dziegciu dybami wydeptuj krysztaowe pa-

ace", a w innem znowu „Bóg straszliwy, z brod rozczo-

chran, od nadiru do zenitu, wyrywa raptem swemu

miecznikowi Michaowi oburcz szabl pomienist i jednem

ciciem przeplata kul ziemsk od bieguna do bieguna
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szram kordyliersk dotd nie zeszyt" . . . Przez cig
dwudziestu piciu bitych stronnic p. Mierosawski pitrzy

w ten sposób Ossy cudactwa na Peliony piaskoci, sprzga

i zbija niestworzone wyrazy z potwornemi obrazami, wsz-
dzie grzmi, hucz i sycz rodomontady Capitana Spavento

i „Papkina Lwa Pónocy". W kadera zdrowem, po^t^tarzamy,

spoeczestwie, podobna mowa by wystarczaa do odsdzenia

mówcy od wszedego narodowego znaczenia i politycznego

wpywu. Bo tak nie przemawia ani aden m pubiczuy,

ani aden wódz zastpów, a jeszcze mniej ten Godfryd krzy-

owiec, któremu w kocu (jeli dobrze rozumiemy) p. Mie-

rosawski czyni ten niezasuony i niezamarzony nigdy za-

szczyt, e go do siebie raczy porównywa. Takiego jzyka
te nie u} wa ni trybun aden ludu, ani na seryo demagog:

ni Maryusz, ni Saint-Just, ani nawet Mazzini. Tak tylko prze-

mawia przystaoby niedoszemu belletrycie lub zaukowemu
retorowi ..."

„Ale bólem to wanie bólów naszego fatalnego pooe-
nia, e podobne retory na wodzów partyj wychodz , czy te

za takich uchodz... Konieczno powanego traktowania

i dyskutowania roje i roszcze wcale nie powanych jest

straszn kltw naszych czasów — czasów, jak mówi Ham-

let, „dychawiczuych i tucznych wystpkiem, w których cnota

sama musi ebra u zbrodni przebaczenia, och, musi si na-

wet czoga u nóg jej i baga, by tylko uzyska wolno
czynienia dobrego!"... P.Mierosawski jest dotd uznan—
acz nie zawsze przyznan, i dla wasnych nawet zwolenni-

ków nieraz meduzyju — gow czynnego, ruchliwego stron-

nictwa, a gos jego ostatni odbi si echem entuzyazmu, za-

chwytu, w pewnej czci tej dorastajcej generacyi, w której

rku zoone przecie losy naszej przyszoci!... To wszystko

moe by wielkiem upokorzeniem dla naszej narodowej dumy,

ale powinno te by i niemaem upomnieniem dla naszej oby-

watelskiej czujnoci. Przypatrzmy si wic uwaniej impro-

wizowanemu dziwadu, bo wielu w niem widzi doprawdy

dziwy i cuda, i niechaj nas miech nie rozbroi, bo s ludzie,

co to wszystko wcale nie tak miesznem znajduj. Kiedy
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próchno si wieci, a próno si wici, uie czas wtedy

dobrej sprawie próuowa, spuszczajc si na wito swych

ycze i chci, i gdy na wyynach narodowego horyzontu

stoj wiatraki, to rozprawa z niemi nie jest, jako ywo, po-

czynaniem Donkiszota".

„P. Mierosawski uatwia sobie zadanie niezmiernie i, by

trafi do przekona, obiera ten jzyk pochlebstwa, którego

zwodziciele ludu od wieków, z takiem powodzeniem dla sie-

bie, z tak sromot dla ludzkoci uywa zwykli. Traf-e to

tylko, lub gboka w tern myl Goethego, e jego Mefistofe-

les w imionniku biednego studenta zapisuje owo Eritis

sictit Deui>, którem ju w kusi pierw^szego czowieka?...

Mówca nasz wic schlebia biednej modziey, wita w niej

ród „Tytanów", porywa j z sob na zawrotne szczyty swej

hyperbolicznej fakundy, i stamtd wskazuje jej wiat cay,

Polsk ca, któr posi moe jednem skinieniem, jednem

tylko westchnieniem ! . . . „Modzie to droga, dumkami bo-

leci wykoysana — orlta wypade z gniazda trzsieniem

oj)ok ojczystych — witych mczenników nieba w ni mci-

ciele—nieodrodni spadkobiercy Podchorych i akademi-

ków, których o wdo wiaego sioda lada chwila maj
dosi — a jedno ich westchnienie, dla reszty wiata niedo-

syszane, starczy za sdne trby, by wskrzesi matk! !!"..

.

Tak pochlebstwami ujt, dzik woni dzikich kwiatów odu-

rzon, dymem kadzide zakrztuszon , zapowiedzi bliskiego

powstania rozpomienion modzie, mówca wreszcie prze-

strzega — nie przed rosyjskim liberalizmem, który tyle u nas

teraz gów mci i sumie zakóca, ani te przed tym pan-

slawizmem, który w uciskach upiora krew polsk wyssysa

i zguby naszej da i naszego spodlenia : raowca przestrzega

mode pokolenie — przed Francy, przed Zachodem, „przed

ca t zachodni cywilizacy!'* ... We Francyi „policyjna

tylko latarka przeraliwie migoce", a szukajcemu tajemnic

w umarym atwo si zarazi miertenemi wrzodami trupa.

Zachód znikczemnia, umar i gnije, i wieci tylko „blaskiem

fosforycznego próchna i szpitalnych kantaryd". Nie korzysta

wic i nie uczy si z tej cywilizacyi, która „wspólcaruje
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Z Mongoami nad wiatem" i w której „nikczemna tylko pa-

soytno" moe znale co godnego do naladowania. „Po-

rwijcie w objcia wasze yw a nag przyrod i z niej

wycinijcie do y, do muskuów i a do samego serca wa-

szego moc pierworodnych b o h a t e r ó vv i p a t r y a r-

chów, co wasnym przemysem zwalczyli potwory i dziczyzn

poprzedniego okresu genezy humanitarnej — bo ten,

nie inny dzisiaj okres odrodzenia polskiego!!!"

Opuszczamy, z alem, wspania odpowied na mniemany

upadek Zachodu, i dowodzenie koniecznego zwizku Polski

z tym Zachodem, poprzestajemy tylko na kocowym ustpie.

„Kiedy Powstanie listopadowe zagnao tutaj nasz ro-

dzin tuacza, wówczas Mickiewicz mia umys i zmys dla

tego, co tylko we Francyi jest chrzeciaiiskiem i piknem,

wietnem i witem, i pod wpywem tych wrae i otocze-

nia takich ludzi, jak Lamennais, Lacordaire, Montalembert

i im podobni, napisa te Ksigi Pidgrzymstwa, w których

najczystsza myl chrzecianina i wygnaca znalaza swoje

wcielenie w najczystszem sowie sowiaskiem. O tym samym

czasie i w tym samym kraju, inny tuacz w innej zasiad

sferze myli i wydawa poemata, które z góry rozgrzeszyy

bezwstyd biecej literatury paryskiej, z któremi niczem s
w porównaniu owe Bovary i Fanny \ im podobne sprosno-

ci, co w naszych warszawskich dziennikarzach wywouj na

Zachód oburzenie tak pocieszne a tak... lubiene! W owych

to poematach polskiego tuacza, pielgrzyma, „krzyowca",

wieci w istocie „blask kantaryd szpitalnych" i wieje atmo-

sfera szlachtuzów i zamtuzów; do (za wiele to ju dla na-

szego pisma i pióra) powiedzie, e w jednym z tych cyni-

cznych obrazów bohater dogadza brutalnej swej chuci na

zemdlaem ciele kobiety, która jest —jego matk!! !... A au-

torem takich obrzydliwoci i glarzem tych ylastych szu-

jów i elaznych wszetecznic, Pindarem tej Wenery Kallipi-

gos i Pygmalionem takiego rymowanego bota, nie by kto

inny, jak p. Ludwik Mierosawski..."

Nastpuje potem rozprawa midzy polityk rewolucyjn

a polityk organicznego rozwoju i roztropnego denia do
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celu. Rzecz bya pisana w styczniu r. 1859; wojna woska
bya w powietrzu, a stanowisko, jakie mia w Europie Pie-

mont ju od wojny krymskiej, nasuwao samo porównanie

midzy temi dwiema drogami i wskazywao która lepsza,

która wiedzie do celu. Susznie te stawia Klaczko ten przy-

kad, a w swego przeciwnika godzi pytaniem

:

„Cavour czy Mazzini — który z tyci dwócli ludzi

i dwóch systemów skuteczniej dziaa dla kraju, przyniós

poytek ojczynie? Czy ten, co naród niemoc zoony wci
tru, ga i podega, spiskami opta i „rucianii'* zbezwa-

dnia, krzy depta odkupny a nó wici najemny, i spraw
najszlachetniejsz i najwitsz poda prawie w ohyd i zgroz

wszystkich dusz zacnych i umysów cnotliwych — lub ten,

który sabego cuci i wycieczonego umacnia, zwolna i cier-

pliw'ie goi rany i siy sposobi, drzemice ywioy budzi,

pielgnowa i krzepi, moralnie i materyalnie wszystko dwi-
ga i podnosi, administracyjne, finansowe, ekonomiczne sto-

sunki naprawia i ulepsza, i z maego pastwa zrobi ten

cudowny wachlarz Aladyna, co, gdy zwinity, zdaje si tylko

misternym by sprztem, ale roztoczony sta si moe na-

miotem dla stutysicznego wojska. Cavonr czy Mazzini? —
w rónym stopniu, w nierównych rozmiarach i odmiennyci

formach i stosunkach, ale w treci jednostajne zawsze a ham-

letowe to pytanie dla kadego uciemionego narodu : pyta-

nie, czy owieca umysy lub tumani fantazy, czy serca

ogrzewa lub je spopieli, czy siy wyciecza i niweczy

lub je skupi i pomnaa, czy pracowa z ufnoci rozwagi

lub miota si w szale rozpaczy?"...

„Zawód to trudny niezawodnie, mozolny i krwawy,

a nieraz nawet wyda si moe rozpaczliwym. Daleko a-

twiej zaprawd i wygodniej, wszystkie takie prace lekcewa-

y i zniewaa, a marzy o „bliskiem powstaniu" i gwa-

rzy o „dosiadaniu lada chwila, owdowiaego sioda..."

Nie obowizuje to do niczego, a uwalnia od wielu przy-

krych trudów, od ciarów, których przecie niepodobna pod-

nosi i znosi w eterycznej sferze natchnienia i „westchnie-

nia". Wystawia si tem weksel na przyszo, tern dogodniej-
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s/y, e bez oznaczonego terminu, a zjada si tymczasem

i procent i kapita. Ma si wtedy prawo gardzi wszeli^

gruntown nauk, która „tpi ducha" i mieje si tylko

z woania pedantów o „specyalnoci", boby to znaczyo — na-

ucza p Mierosawski — „wzi patent na Niemca, Francuza,

Anglika lub Amerykanina", a czego innego, jako ywo, po-

trzeba „orltom, witych mczenników ni eba w nym mci-

cielom". Wierzy si vTtedy w kmiecia wskrzesiciela -- dla

którego nawet nie masz i krzesiwa, kocha si chopa sera-

ficznie i wita w nim (uywamy tu wci sów naszego mówcy)

„spadkobierc wielkiej ojczyzny". Ale zanim to objcie spadku

si uskuteczni, zanim to otwarcie „testamentu nastpi", za-

nim przyjdzie „tego chopa mierniczy ze szczerbcem i z e-
lazuemi supami", kae mu si „cierpie jeszcze, cierpie jak

ojczyzna, i póki ona cierpi" zaleca mu si „nie rusza
ani koka w pocie, ani miedzy na niwach": zale-

canie za czego podobnego, jak szkóki ludowe lub wiejskie

ochrony, obudz tylko umiech szyderstwa, a có dopiero,

gdy kto si odway wspomnie o instytucyach w. Wincen-

tego: wtedy ju chyba si przeegna przed tak jezuick

szkarad!... Wród takich to marze, szyderstw i bankie-

tów wcale nieplatonicznych, przepdza si lata, powicone
nauce i wyksztaceniu; a gdy nadchodzi chwila rozczarowa-

nia lub upamitania, gdy si wraca do kraju i zamiast znie-

bozstpionych kosynierów, widzi samych andarmów i krót-

koucinajcych finanzwachów — wówczas pryskaj nagle ideay

run nadpowietrzne budowy wietrzników: na miejscu, gdzie

si bengalskim ogniem pali Wezuwiusz, zostaje do szcztu

wygrzebany krater i zalega zimna brudna lawa; a gdy si

do trudów nie przywyko, a obowizków nigdy nie zaznao,

wyprawa „krzyowca" koczy si wypraw na posag, ochota

do partyzantki zamienia si w ochoczo i namitno do

party j lei, a na zbawczego kmiecia, na którego spa miao
dziedzictwo caej odmodnionej ojczyzny, spada ostatecznie

batog modego dziedzica . . . Kto za wiksz mia czuo,
czyli wiksz dum, ten w takiej kryzys osdzi si mczen-

nikiem i uzna si ofiar spoeczestwa, ogosi si „milionem".
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a zer mu do tego zaprawd nie zabraknie; udrapowany pa-

szczem pychy zasidzie na ruinach wasuegi) nicestwa, a je-

li worek potemu, bdzie z gorcej mioci do kraju wci
od niego ucieka i po caej Europie ustawicznie wozi swój

al po ojcz}nie, swoj osob i swe nudy... Ale komu Bóg
da zdrowe uczucie i jasne sumienie, kto siebie zwodzi za

dumny, drugich zw^odzi za prawy, kto Polski nie kocha jak

modzieniaszek zalotnic, z któr pewien czas przepdza si
w upojeniu i szale i z sil mzkich uszczerbkiem, by potem

z wyblademi usty a wyblak dusz tylko módz sobie gorzko-

sodko powipdzie, e si take byo kiedy modym i miao
swoj „awantur", kto raczej t Polsk kocha godnie i zac-

nie jak syn, jak m i jak ojciec, koclianiem dozgonnem,

mioci niezmienn, niezmiern — ten nie kwiecist ciek
fantazyi, ale cierniow obierze drog pracy i obowizków,

ten bdzie si trudzi nad wasnem nasamprzód doskonale-

niem, a i)otem nad wydobywaniem si z wasnego ona na-

rodu, i na tem stanowisku wytrwa, mimo przeszkód i zapor

obcych despotów, i szyderstw i oszczerstw swojskich dema-

gogów".

W mowie Mierosawskiego, w tej nauce, jak daje swoim

modym adeptom, jest pogarda wszelkich stara, prac, przed-

siwzi ekonomicznych, naukowych : Polska powstajca „nie

bdzie potrzebowaa fizyków i dolvtorów, fabryk i warszta-

tów"

„Ale najostrzejsze sarkazmy i strzay najbardziej zatrute,

najsrosze potpienie i najdziksze przeklestwa, zachowa nasz

mówca dla tych szczególnie usiowa w kraju, które umo-

ranienie i polepszenie bytu ludnoci rolniczej maj na celu,

Ale ca zo, ca ó, cay jad swojej duszy wylewa na

tych zacnych obywateli, co reform wociask bior szcze-

rze do serca, a przedewszystkiem na to Towarzystwo Rolni-

cze w Królestwie, którego krokom i czynnociom towarzysz

dzikczynienia i bogosawiestwa wszystkich dusz polskich

i chrzeciaskich ! . . . „Spekulanci to — woa nasz mówca —
co szukaj niby spoecznego wyzwolenia ludu polskiego w nie-

przystojnych do zdzierkach aciskiego i geimaskiego prze-
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pychu, i przezornie go wywaszczaj (!), rozbrajaj, im-

mobilizuj na dzie wasno-narodowego powstania, uwaszcze-

nia i polotu ! , . . Czujc, jali im niedostateczne przeciw zmar-

twycliwstaniu Polslci ludowej gwarancye trzech ociennych,

a osawionych, a znuonych cicmistw, poczli jeszcze w tych

ostatnich czasach przyzywa na ratunek swoich otarzów (sic!)^

swoich rodzin i swojej wasnoci, cay przybór policyjnego

liberalizmu spoeczestw mieszczaskich ... i za gwarancy
cara, a przy oklaskach Zachodu, odczepn jamun
chlewa i sadu kartoflanego myl kupi sobie spokój

jednopokolenny od dzisiejszych gospodarzy"... „Ezau, Ezau

nic ju do stracenia nie majcy! Zagospodarowany

na twojem starszestwie, za misk soczewicy, Jakób... chce...

aby lemieszowe pazury twoje wygrzebay mu zdroje miodu,

mleka i talarów; za to karbowi twoi dostan medal od ko-

mitetu rolniczego, a dzieci twoje po obrazku od ksidza pro-

boszcza!'' ... A nietylko to konspiracya ordynatów, hrabiów,

obywateli i wacicieli midzy sob przeciwko polskiemu lu-

dowi ; spisek ten siga dalej i wyej : bior w nim udzia —
Papie Rzymski i— cesarz rosyjski!! „Ekonomici posusznej

kongresom i Papieowi Polski s w porozumieniu i z Ko-

cioem i z carem... Na to zgoda i w Paryu i w Peters-

burgu i w Watykanie i w kancelaryach ordynackich!!!"...

Znana jest sawna konspiracya tabakierek, któr od-

kry ohydnej pamici Marat, „a mia j od swojej praczki" —
i uchodzio to dotd za nec plus xdtra denuncyatorskiej wciek-

lizny. Naszemu, polskiemu Maratowi, danem byo dorówna,

jeli nie przecign francuskiego mistrza i odsoni przed

modem pokoleniem wielk „antinarodow" konspiracy

Towarzystwa Rolniczego, Ojca witego i cara Aleksandra !"...

„O, e te wszelkie u nas zacne, wytrwae, rozsdne

usiowania koo dwigania i podniesienia kraju, koo jego

najistotniejszych zasobów i potrzeb, zawsze si rozbijay

o zo, szyderstwo, lepot i pustot! e te wszyscy m-
owie, którzy pracowali, trudzili si i wycieczyli dla orga-

nicznego i postpowego urzdzenia spraw naszych, umarli

albo z samobójczej doni, albo z pknitego serca, a zawsze
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Z przeladowania krzykaczy i z rozpaczy uad niedonoci,
obojtnoci lub niewdzicznoci narodu: tak dobrze kan-

clerz Ossoliski i kanclerz Andrzej Zamoyski, jak Edward
Raczyski i Karol Marcinkowski! Ze te ani wspaniaa od-

waga Ksicia Józefa („króle wskiem ksitkiem" na-

zywa go p. Mierosawski !...), ani zimna rozwaga reformato-

rów nie moga by nigdy ochronion przed zatrutym wyzie-

zem republiuaskich Zajczków i zajców! Ze u nas nietylko

prdki rycerski Achilles ginie od zdradzieckiej strzay po-

chych, zwodniczych Parysów, ale i powolny, wytrway,

wszystko wacy Ulisses pada ofiar krzykliwych, szydz-

cych, syczcych Tersytów, i e do tpienia i niszczenia

wszystkiego, co szlachetnem i cywilizujcem, nie potrzeba

u nas nawet wielkiej francuskiej akeryi: wystarczaj na

to — dzieci „Wersalu" i aki Poznania!"...

A teraz przychodzi to, co najwaniejsze: idea, program

tej polityki i rodki jego spenienia.

„Nie myle wic o pracy — naucza p, Mierosawski—
ani dwiga i doskonali si i zasobów kraju; nie „zaywia
Zniczowego kagaca Polski u fosforycznej owiaty Zachodu

i jego policyjnej latarki", ani przyjmowa „spruchniaych

zdzierków acisko-germaskiej cywilizacyi !" Przedewszyst-

kiem za nie ulepsza na teraz bytu wocian i nie dawa
karbowym medalów! „Oszukany przez Jakóba, pod bogo-

sawiestwem lepego Izaaka, Ezau, a przyszy spadkobierca

wielkiej ojczyzny, niechaj jeszcze cierpi, cierpi póki ojczy-

zna cierpi"' i niechaj nie wypuszcza z rk „testamentu", ani

dozwala „rusza koka w pocie i miedzy na niwach, a sta-

nie midzy jego chmary mierniczy ze szczerbcem i z ela-

znemi supami". „Ten ci Polsk twoj powtórnie a nieza-

tratnie skadastruje i takie ci wóki wymierzy, e niemi ob-

dziel si bez koca wszyscy bracia, bratacy i wnukowie

twoi... ten ci wysnuje szat dla caej a trwaej ojczyzny —
a na wyrost, bo wielka jak przezorno nieograniczonej mi-

oci jego dla dalszych polskich pokole — tak, coby jak

paszcz niebios szyty gwiazdami, wszystkie syny, wnuki

St. Tarnowski: Julian Klaczko. J3
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i prawnuki odzia wspóln opatrznoci i wspólnym majesta-

tem stworzenia!..."

„Jak p. Mierosawski waciwie sobie wystawia ten cu-

downy kadaster i jak myli rozdzieli t szat ukrzyowa-

nej Polski midzy kmiecow^e „chmary" — tego nie wyjania,

i w miejscu Justyniaskiego kodeksu, o którym powiada, e
„wydobyty z rumowisk Cezarowego spoeczestwa, przez lat

tysic z okadem zachodnie przesypy ociepla (!)", nie ogo-

si dotd, o ile wiemy, sowiaskiego Swodu i „Ruskiej

Prawdy" wasnego wymysu i wynalazku. Ale lekarstwo, ja-

kie ma na nasze zbolae, zranione i rozszarpane ciao, to

wspaniaomylnie i usunie wyjawia, a lekarstwo to proste,

skuteczne, prdkie — prdkie przedewszystkiem - chocia

nie nowe. Cudowny nasz lekarz, który „nad komedyo-oper

w Loretaskiej kaplicy, przekada kazanie w Moliera wi-
tyni", w tej te wityni znalaz swego Hippokrata i Galliena,

i jak sawny Argan doktoryzant, zna tylko t jedne recept :

jjurgnre, seicjnare^ reseignare... „Krew jest arcyszczególnym

sokiem" — powiada szatan Goethego: krew szczególnie szla-

checka, rozlana przez Piastowych kmieców, dodaje w glossie

nasz retor, i takim to inkaustem parafuje swój pakt z mio-

dem pokoleniem.."
„Tak jest! Rze, rze szlachty, taka to alfa i omega

tego najnowszego Zakonu, i na kocu kadej zwrotki swej

piosenki, krwi tylko da upiór, powstay z nieochlodzonego

jeszcze grobu Rzeszowa i Tarnowa! Cepy i konice — oto

tajemnice tej „genezyjnej" Gnozy, i na dnie oratorskiej ka-

uy szyderstw i oszczerstw, wieci polska, spieka krew!

Rze t przebiera mówca na wszystkie tony i diapazony, wy-

kada j pod wszelkiemi figurami retoryki, pod figur ironii,

przykadu, przypowieci! „Chcielibycie", pyta si z ironi cy-

wilizatorów, którzy (marn zreszt wedug niego i trudu nie-

godn) wolno zachodnich spoeczestw w naszym kraju za-

prowadzi myl, „chcielibycie, przeceniajc duo warto
wzoru waszego, jeszcze wszystkich tych specyaów darmo
dosta, a nawet obrachunkiem cudzych kosztów nie zachmu-

rzy sobie darowizny i marn dekoracy przesadzonych z Za-
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chodu chrustów, oszuka porodne boleci naszego ujarzmie-

nia? Owo to rzecz niepodobna!"... P. Mierosaw-

ski wprawdzie sdzi, e „krucyatovva" dusza naszego narodu

niah) ma do zazdroszczenia „temu braterstwu amerykaskiemu,

tej równoci angielskiej, tej wolnoci francuskiej"... a wszake
kae jednak pomyle, ,,jakim to kosztem te narody okupiy

choby tylko i t emerytur!" „Aby takiej tylko emery-

tury dostpi, narody te wszystkie wy pawi si na
przód musiay w krwi wasnej j) o tok ach... i na-

zastygych to dopiero falach takiego krwotoku, dopiero na

tym makadamie z gruzów ez i koci znikych pokole, po-

deszy ród Latynów i Germanów rozwin agle swoje!". .

Nie do wic — dodaje mówca — e „wizie polskich kon-

serwatywni reformatorowi e" zalepiaj si nad wartoci ta-

kiej emerytury acisko-germaskich ludów, ale chcieliby jej

jeszcze dostpi bez takiego, jak one, okupu?! Owó to rzecz

niepodobna!... Ale te p. Mierosawski innej zaprawd dla

nas, i to „rodzimej, sowiaskiej, piastowej" wyglda eme-

rytury, i zupenie inaczej sobie u nas wyobraa stosunek tych

znika i powsta majcych pokole ! Myl t swoj ukszta-

ci na kocu mowy w dugim, roztoczonym i eon nmore opra-

cowanym apologu (bo sn nietylko Chrystus, ale i Anty-

chryst lubi przypowieci !), który w skróceniu powtórzmy,

sów jego jak najwierniej si trzymajc, a wypuszczajc

tylko, ile mona, zbytnie efekta kolorytu i katakiizinowe i ka-

taraktowe peryody

:

„Przeniecie si wyobrani — powiada tedy p. Mie-

rosawski do modego pókole n ia — przeniecie si wy-

obrani do tej epoki przyrodzenia, kiedy brya ziemska, ju
zaskorupiaa w tward powlok, z mtów pierwszego zastygu

swojego wyonia potworne spoeczestwo... salamander, stu-

sniowych glizd, krokodylów, smoków elektrycznych, am-

fibicznych nietoperzy, olbrzymo ropuch... spoeczestwo wo-

dokrzewów i pazów tak ju strasznych, tak potnych, a tak

przemylnych, e sam Stwórca adnego z niemi innego stwo-

rzenia do wspówasnoci globu dopuci nie potrafi — chyba

nisze organizmy, pod czer natury, na tani im pokarm
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przeznaczon... Pod tak to icbtyozaukracy i batra-

chokracy z heroldy, trdycy, kocioem, rodzin

i wasnoci na globie rozgosz czon .. jcza przez dugie wieii

i modli si do Stwórcy gnieciony pód innych stworze, pód

lepszego i wyszego spoeczestwa... A kiedy broszurkami,

emisaryuszami ub rucbawkami chciano podnie ten cham-
ski E r e b , wówczas tryskay a pod sam tron Boga pian

protestacyj komitety rolnicze krokodylów i salamander,

pytay si, czegó chc od nich, czy moe by co dosko-

nalszego jak ten liberalny planeta, co pikniejszego, spra-

wiedliwszego, podniej szego od Zofijówek, Willanowów i Sie-

niaw?... Te buntownicze wycia niszego spoeczestwa ^ma-
wiay te komitety do Boga — zachwiewaj uietylko nasze

dzierawy, ale i twoje podkopuj carstwo!... A tak rze-

wne, tak wymowne, osobliwie samic (sidj byy wyrze-

kania na niebezpieczestwo zagraajce ich drogiej a nie-

winnej ikrze, e anioy popakay si w niebiosach i soce
wdziao aob" . . . Ale Bóg (nie ^d^ chrzeciaski, prze-

strzega tu p. Mierosawski w prozopopei, któr take jeszcze

niestety, wypisa nam przyjdzie!), ale Bóg prawdziwy, wic
nieubagany, straszliwy, z brod rozczochran, od nadiru do

zenitu, raptem, swojemu miecznikowi Michaowi, wyrwa obu-

rcz szabl pomienist i jednem ciciem przeplata kul

ziemsk od bieguna do bieguna, szram kordyiersk, po

dzi dzie nie zeszyt... Dopiero sowo Sta si!, naraz przy-

oone do wszystkich kraterów modego wiata, wysadzio,

spalio i osuszyo trzeci dzie genezy na czarnoziem dla

trzech nowych!",..

„Wic modzie nic nie znalaza do odpowiedzenia na

straszn nauk tej strasznej bajki? Wic si zgodzia na zmie-

cenie ichtyozaukracyi i batrachokracyi, któr prze-

cie jest biedna szlachta polska? Wic si „nie wcielia w to

ciao", któremu tak cierpie kazano, i nie wzia w pier sw
magnetycznie, przed ciosem, tych ran, zaznaczonych na wa-

snych przecie ojcach, matkach, siostrach i braciach?... Al-

bo moe mode pokolenie nie syszao wcale o Huma-

niu, Tarnowie, Rzeszowie?... O, ono moe tego nie wie: ono
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tak mao zna dzieje wasnego narodu, nawet dzieje lat temu

tyllco trzynacie ubiege! Nieche wic tu przeczyta choby

jedne ma stronnic z naszej historyi, wie i jeszcze z ez
nieosuszon — data wierzytelna, jalc telsst testamentu, wier-

sze l^rótl^ie, jak cicia gilotyny, sowa lapidarne, jak napisy

w katakumbach — i z powyszym apologiem niechaje po-

równa nastpny nekrolog!'

Tu dugi spis pomordowanych w r. 1846.

„Tak to ju odpowied — lat temu trzynacie — zna-

laza obecna zapowied p. Mierosawskiego, taka to ksiga
Imion towarzyszy tej ksidze Genezy, laka to adfabu-

lacya tej przypowieci, taka historyczna rzeczywisto tej

mitologicznej kosniogonii! . . . A jeli modzie nasza myli,

e nawet przez takie ojco- i bratobójstwa godzi si i mona
wskrzesi zmar matk, jeli za zwodniczem i zbrodniczem

idc hasem, „i ofiar trzeba koniecznie", sdzi, e im te

ofiary bd czystsze i drosze, tern bd wykupniejsze, jeli

wierzy, e Królestwo Boe z czarta i e Ojczyzna nawet

zbrodni warta... to jej zapowiadamy napewne, e si omyli

w tej szulerskiej rachubie, e z tej krwawej loteryi tylko

wycignie ntdl^ i na dnie tej otchani sobie tylko nicestwo

pociele! Nie, wolnoci nie zdobd na kocu hajdamackich

noów, i za takiem e ze rwo nem morzem nie znajd swej

obiecanej ziemi!... Jeliby kiedykolwiek na nas Bóg w swoim

gniewie taki kataklizm mia zesa, jak sobie roi i pieci

obkana fantazya p. Mierosawskiego ... o, wtedy z tego

chaosu aden si wiat nie urodzi i „z fal takiego krwo-

toku" nie wypynie adna I^lska wielka, wolna, potna,
„z orem ze srebra i z szabl ze stali" — ale si wynurzy pie-

kielny potwór z toporeu) wataków i workiem Judaszów,

i krótko, tylko dzie jeden moe, dzie ostatni, zaszaleje na

ruinach ojczyzny, by potem opojony wasn posok, wasnym
erem poarty, wasnym jadem roztoczony, dech wyzion
u stóp Cara i Mongoów ! I niechaj sobie mode pokole-

nie, ci „kmieciów piastowych przewodniki", nawet nie po-

chlebiaj, e dostpi choby zaszczytu przodkowania w ta-

kiej ruchawce optanych i potpieców! Legn oni pierwsi
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pod cepem i konic; legnie i ten „mierniczy" — jeli uzna

za stosowne znale si midzy nimi — a na czele stanie

ten, którego tuszcza zna i rozumie, który tum podobny pro-

wadzi umie, stanie jaki „z dopuszczenia Boego
i s wy woli ludu" Szela II, który, zawiesiwszy jak jego

poprzednik na trzy dni w imieniu cesarza (na trzy dni lub

tygodnie) Dziesicioro Przykaza, poda wreszcie spieniony

motloch pod knut i ukazy, I na wieki wtedy zaginie imi
polskiej s/Jachty i polskiego ludu, a po m I o d e m pokole-

niu nie zostanie nawet pami sromotnych Herostratów. I su-

sznie! Bo „nie drugich mierci lecz wasn bezpodnie, ko-
cz na ziemi wszystkie ziemi zbrodnie", bo „bez szlachty ludu

nie ma", i nie masz Polski bez katechizmu!". .

„I jak sl^arg zanie do Boga, e z takiemi doktry-

nami jeszcze walczy potrzeba, e wród narodu, który w prze-

cigu lat siedmdziesiciu widzia Kolis/.czyzn i „trzy dni

tarnowskie'', przychodzi jeszcze dowodzi modemu po-

koleniu, e rze nie zbawienie! I jak modlitw przesa

do niebios za t biedn rozwiertowan Polslc, w której po

tylu dopustach i próbach, jeszcze taki czowiek, jak p. Mie-

rosawski, swój glos podnosi, modym naszym braciom nó
wlizga w rce i przeklestwa kadzie w usta, krwawicych

si jeszcze ran ojczyzny dotyka palcem niewiernym — nie

eby uwierzy, ale eby zalechta — i grozi sztyletami i szy-

derstwem przeszywa, i czego szaem nie dotru, to botem

obrzuca!" . ..

„O, i nietylko ciao i krew Polski, ale Ciao i Krew
Pana rzuci ten c/,owiek w bezdenn otcha biota! Nietylko

biedn mczennic Trójkta, ale i przenajwitsz Ofiar

Trójcy przeku szpilkami szyderstwa i blunierstwa ten czci-

ciel Boga straszliwego! Nie do, e mówi o spisku Waty-

kanu i Petersburga przeciwko „paszczynianemu narodowi",

niedo e si urga z „Polski posusznej kongresom i Pa-

pieowi" i z szlachty „bronicej swoich otarzów" — on ra-

dzi nadto naszej modziey przenosi „kazanie w Moliera

wityni naci k om edy o-oper w wityni Loreta-
skiej" i najuroczystsze obrzdki naszego Kocioa ohydzi
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mianem spronego spektaklu ! O, tego jeszcze nie dosy ,'

Czowiek ten wyrzek, napisa, wydrukowa nastpne sowa,

które bez zmiany, ale nie bez drenia tu kadziemy i które

piekielnym ogniem dugo pali sio bd na grobowym kirze

naszej Polski, sowa:

...„Bóg }) r a w d z i w y , nie ten o ni n i s z o n y pod-

rzutek Jezuitów, co dzisiaj sam e m u sobie pi wa
w S y k s t y s k i e j kaplicy, w haftowanych panto-

flach i w chaldejskim szlafroku"...

„I takie sowa syszaa modzie polska, modzie ka-

tolicka, mode pokolenie tego narodu, który wci si gosi

przedmurzem chrzeciastwa i ali si przed Europ na prze-

ladowania i okruciestwa schizmy, który zbrojne swe hufce

nazywa „wiar" i którego lud jeszcze dotd wiadczy

rzymskiej wierze w mczaruiach i katuszach pod knutem

moskiewskieni, którego najdawniejszym hymnem jest pie
Boga Rodzica, a najwysz Pani Pr/.enajwitsza Matka!

I takie sowa syszaa owa modzie bez zgorszenia, bez obu-

rzenia, bez wykrzyku rozpaczy o, podobno je nawet okrya

oklaskami!!! I nikt wówczas z modych suchaczów nie po-

myla, jakiego to narodu jest dzieckiem, jakiej Królowej

poddanym? I adnemu nie stana wtedy w pamici wasna

matka lub siostra, która si moe w tej samej wanie chwili

modlia do tego Boga za tego syna lub brata, adnemu nie

przysza na myl jaka ukochana istota na ziemi, jaka droga

dusza w niebiosach? Nikt nie drgn, nikt nie powsta z tych

przyszych powstaców, nilct z tych „witych mczenników

niebawnych mcicieli" nie zemci Chrystusa, gdy Go w ich

oczach powtórnie mczono, octem i óci pojono? I aden

z tych „nieodrodnych spadkobierców dawnych Podchorych"

nie przypomnia sobie, nie sysza moe, e owi bohaterscy

Podchorowie w wili nocy listopadowej spowiadali si i ko

munikowali; i nikt z tych dorastajcych „krzyowców" nie

mia nawet uczucia, instynl^tu tego prostego kaprala w Dzia-

dach, który chocia dawno nie wiedzia, gdzie jego |)odziaa

si wiara, jednak francuskim kolegom nie dozwoli bluni

imienia Maryi?" . ..
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„Bóg miosierny, Bóg dobry i litociwy, raczy im od-

puci tej winy! Przez pami naszych bólów, przez pami
tylu polskich mczenników, co ginli i gin za Jego wiar

,

przez t krew krzyowanych na tysicach krzyy poddanych

swoich, „krew pynn przez lata po wszystkich ziemiach pod

mieczem Trój-kata", przez baganie tej Jego Matki, z której

witem na ustach imieniem, od lat ju tysica, z cia pol-

skich dusz polskich wyszy miliony, On nie pójdzie w sdy
z tymi biednymi modziecami i Polsce nie policzy ich b-
dów i obkania! On ich natchnie duchem pokory i myl
pokuty, On oczyci ich serca, owieci ich rozumy i da im

jeszcze y na chwa Sobie, na poytek ojczynie!"...

„Kiedy wiek temu blisko zacni a wiatli mowie za-

jli si napraw Rzeczypospolitej, pomylano wówczas take

iomodem pokoleniu i postanowiono ksztaci z niego

przyszych obywateli i obroców ojczyzny. Zaoono szko

,

w której uczono wszystkich humanitarnych i wojskowych

przedmiotów, i wydano dla niej sawny katechizm, który

wykada, e honor jest prawem, ojczyzna celem, a wiara

zbawieniem ywota. Kadetów l)yo imi tej szkoy i Ry-

cerskim nazywa si katechizm. Z tej szkoy i z tego kate-

chizmu wyszli Kociuszko, Kniaziewicz, Niemcewicz, Weis-

senhof, Mostowski, i tylu innych ludzi, którymi Polska od-

ya — tylu patryotów, mczenników, boh;iterów I"* . .

.

„O, dzisiaj inn otwieraj szko dla modego poko-

lenia i inny mu wykadaj katechizm - katechizm zaprawd

Ni e-ry cerski, ale hajdamacki, zbójecki i blunierski, a na

nim — czy Pankracy zaprawia biednych Leonardów do odgry-

wania niebawem, na polskiej ziemi, szataskiego myste-

rium Nie-boskiej Komedyi !"
. .

.

Chce si wybiera, obcina, wyrzuca, skraca — nie

mona! Które tu sowo zbyteczne, albo które mniej mdre,

mniej pikne od drugiego? które mniej godzi w samo sedno

polskiej sprawy i przyszoci, i które mniej trafia w sam
rdze rozumu, a mniej dzielnie na wskro przebija skorup

czaszek twardych a serc zatwardziaych? które zaklcie mniej
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od drugiego wstrzsa sam gbi, sam istot polskiego

uczucia, mioci ojczyzny, polsliiego i udzldego sumienia ?

Nie, takich sów sabszyci niema; nie przebieramy wic, po-

dajemy je wszystkie. Tak mao s znane niestety, tak za-

pomniane, e bd nawet dla wielu nowoci, odkryciem!

Z jak gorycz, z jakim bólem serca pisay si te

sowa! Ale 7 wikszym odczytuj sic dzi. Klaczko kiedy

je pisa móg przypuszcza, udzi si, e si na co przy-

dadz, e si nie odbij jak groch od ciany od mózgów
zakutych a serc zepsutych; my dzi wiemy, e on nie zna-

laz wiary, e polityka przeciwna robia swoje, e on take,

jak wszyscy przed nim od Skargi poczwszy, visus est cut
Indens loqni. Jak Szatan do umierajcego w Dniu dzisiej

szym, tak do nich wszystkich mówi Szatan historyczny: „Pró-

no si zymasz, przegrae w tym boju". Przegra, prawda.

Tylko z nim razem, z nimi wszystkimi razem, przegrywaa

zawsze, i przegraa, Polska. Mierosawski sam nie wie-

rzy w to, co mówi o konspiracyi Towarzystwa Rolniczego

z Aleksandrem II. My jego o to nie oskaramy; on z tym

cesarzem konspirowa przeciw Polsce nie chcia, ale cho nie

chcia, robi, jak eby w zmowie z Moskalem, robi w Polsce

interesa Rosyi, jej polityce, nie polskiej, dopomóg do zwy-

cistwa. Jego zamiary powstacze poszy na marne, ale jego

ideay rewolucyjne zostay, krzewiy si, yj pod form zor-

ganizowanej anarchii, mordów i rozbójnictw, a jego „Bóg

omniszony podrzutek Jezuitów", ten utrzyma si take. Jego

blunierstwa rozlegaj si po ziemi goniej, liczniej jak przed

pó wiekiem, powtarzane na wszystkie tony w sowie pisa-

nem, wpajane przez starszych dzieciom jako hasa postpu.

Gorzej nam dzi, ni byo Klaczce, kiedy Katechizm Nie-

ryce.rski pisa.

Ze ten cign na niego gniewy, groby, protesty obra-

onego patryotyzmu (!), rzecz prosta. Oto, jak je opisuje w li-

cie do Kastorego, bez dnia, ale widocznie z koca lutego:

„Z Leonem (Kapliskim) mielimy i mamy dotd przy-

kre przeprawy. Chodzio o Szuj '). Zdawao mi si by wi-

') Mierosawskiego — pr/ydomek, wzic^ty z tytulujego poematu.
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tym naszym obowizkiem powiedzie co o jego mowie. Prze-

konanie to byo podzielone tak przez Ksin (Marcellin

Czartorysk), jak przez Horacego. Zajem si wic rzecz,

rozcborowaem si
,
pisaem wanie, gdy kona Zygmunt, pi-

saem wierzaj mi e zami i ^rwi. Ae pisanie to nic: co

za trudna przeprawa z Feliksem ') ! Owiadczy, e wystpi,

jeli wydrukujem — ale gdy widzia, emy zdecydowani pas-

ser outre, pokazaa si wtedy niezawiso i niepodlego
wszystkich tycb duchowych ludzi, co wci na niateryalizm

Walerego wygaduj! Czy uwierzysz, e on nam doprawdy

proponowa swoje wystpienie — na ten jeden numer, po któ-

rymby wróci?... Gdymy na tak komedy naturalnie

przysta nie chcieli, „powici" si dla zgody braterskiej

i pozosta. Ale co za kwasy, co za ale i pr/.ygryzki ! Co-

kolwiek bd, nie auj tego kroku, chocia wielu przykro-

ci by przyczyn. Mode poliolenie niesychanie oburzone.

Gazowski krzyczy, e „prowadz do zakrystyi", a partya

Szui gotuje odpowied, a któr ma uzupeni jeszcze „ki-

jami". Czy uwierzysz, e gówny ich zarzut jest, jakobym

denuncyowa modzie przed rzdem rosyjskim i zdradzi

jej obecno na obchodzie, gdzie miano do niej t mow!!
Jal.by sami nie wydrukowali tej oracyi z napisem do mo-
dego pokolenia! Jakby w tej mowie wyranie Szuja do

obecnych nie przemawia i nie rzek: „Kiedy wrócicie do

kraju a spytaj was cocie przywieli" i t d. Jakby w ogóle

policya rosyjska nie wiedziaa o naszych publicznych obcho-

dach! Modzie, jakem Ci ju powiedzia, bardzo oburzona".

„Przedwczoraj daa w salonach Yerego bal skadkowy,

którego solenizantem by Szuja, a gospodyni — pani Sien-

kiewiczowa! Mniejsza, e tam na ranie chórem krzyczano

„biada", ale to boli — e modzie polska ba dala w trzy dni

po pogrzebie Zygmunta! Ja odbieram wci bezimienne listy,

przepenione grobami i obietnic „cigów" — gdyby te epi-

stoy byy przynajmniej ortograjficznie pisane!..."

„Ale wrómy do Leona: jeli znasz jego charakter, jego

ogldanie si na ludzi, jego moralny podzia wszystkiego na

') Wrotnow.skim, wspcjlredaktoreni Wiadomoci.
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przyjemne i nieprzyjemne — to si domylisz jego flaktiiacyj

w tej caej sprawie — ja Ci icli opisa nie jestem wstanie.

Zrazu owiadczy i rozgosi wszdzie swoje wystpienie; ale

na przedstawienia Ksinej a [irzedews/.ystkiem na kazania

Horacego, który prawie dzie w dzie do niego chodzi i go

upomina, znowu si zbliy, by znowu zrywa i tak bez

koca. Zaleao to od osoby, któr kadego dnia widzia.

Pojecha by do Bohdana i wróci ju zupenie dobrze uspo-

sobiony; nazajutrz spotka si z Mazurkiewiczem i gromy na

nas spaday! Wci bada SAOJe sumienie, a waciwiej

i prawdziwie! biaka w oku tycli, którzy mu si nawijali,

i przyszo nawet do tego, e i Waleryana zniecierpliwi, co

dali Bóg nie mao znaczy. Wci zarcza, e nasze przeko-

nania i oburzenie podziela, e mamy za sub i prawd,

i suszno, i zacno — a jednak... „nie godzio si!!!" I dla-

czegó nie godzio si? Dlaczegó sumiennego sowa nie po-

wiedzie, kiedy z drugiej strony wszystkiego si dopuszczaj

dla ohydzenia wszelkich uczciwych ludzi i robót, i truj serca

i zawracaj gowy, i nó ostrz bratobójczy, i bluni wierze

i Bogu? Skd taka exempcya wanie dla iiaj podlej szych?*'

„W tej wanie chwili przerwa mi Walery doniesie-

niem, e by u niego Leon i owiadczy, e przy nas sta

bdzie, a to dlatego, i nam grozi niebezpieczestwo, i mó-

wi o kijach. Nie wiem, jak Ty to uwaasz, ale mnie ta

teatralna wspaniaomylno ani buduje, ani rozczula. Wo-

labym, aby przy nas sta dlatego, e z nami dobra sprawa

e nasze przekonanie podziela. Moe to wina zbytniego

dawniej przesycenia si— ale ja mam teraz odraz do wszyst-

kich tych wielkich frazesów i scen romansowych! Cokol-

wiekid, mój kochany Ludwiku, nie miej o mnie obawy.

Ci panowie odwaniejsi jzykiem, ni czynem — z akami

strzela si nie myl (chyba gdyby Bóg natchn samego

Szuj, bo by moe bya szansa i zasuga dla kraju), a w ra-

zie nawet eby mieli w istocie „drewnem grzbiet mi przepa-

rzy", e uyj stylu Staszica w jego przekadzie Homera,

to zni'>s krzywd z najwikszym spokojem ducha i wcale

si nie bd mia za shabionego".
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„Ach, e te wszystko u nas tak idzie oporem, e tak

Jatwo burzy i podburza, a tak trudno budowa i uchowa,

i e tylko niewdziczno u nas ma prawo nazwy niezawi-

soci! A jednak wyznam Ci szczerze, raój drogi Ludwiku,

e wanie w tych przykrych trybulacyach troch si pokrze-

piem, e od dwóch lub trzech tygodni yj yciem nie tak

zgniem, jak od lat tylu, i e nawet z umysu i duszy mo-

jej spada cie, który je obleka od czasów ju tak dawnych!

Gdyby Bóg da, abym w istocie i na zawsze si uwolni od

zmory cicej na mnie, od wspomnie, co mi rozszarpay

serce i mózg wolnym a piekielnym wypaliy ogniem"...

„Ach ja bym z radoci przyj wszelkie próby i go-

rycze, bol)ym znów móg y, pracowa i nie by grobem

wasnego jestestwa, jak dotd! Od dwóch lub trzech tygo-

dni mam chwile, mam godziny duchowego spokoju, pogody

serca, jakkolwiek znkanego. Mój Boe! mój Boe! oby to

byo pocztkiem mego zupenego wyleczenia, powrotem sta-

ym dawnego pokoju, dawnego wiata, dawnej ochoty do

ycia" ! . .

.
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mier Zygmunta Krasiskiego. Artyku Wiadomoci. List Klaczki.

Nieporozumienie z Czartoryskimi. Wojna woska. Klaczko o wojnie

woskiej. Dalsze artykuy z roku 18."'9. Konspiracya i jaicne dzia-

anie. Rok 1860. Nieporozumienie w redakcyi. Polska w roku 1860.

Zamknicie Wiadomoci Polskich. Polskie pisma Klaczki. Znaczenie

Wiadomo.ci.

Katechizm Nlerycerski wyszed 19 lutego 1859 r., 23-go

umar Zygmunt Krasiski. Trzy dni póniej w Wiadomociach
Polskich artyku o jego mierci. Krótki, dwie strony ledwo.

Pisany przez Klaczk i Kalink.

„Polska poniosa jedne z tych strat niepowetowanych,

której caego ogromu nawet nie jest w stanie w pierwszej

chwili obj myl rozdarta, i na dusz narodu pad cie a-
oby, który si tylko powiksza, im bardziej si pami usuwa.

Dnia 23 lutego umar w Paryu, po cikiej a dugiej cho-

robie, Zygmunt hr. Krasiski".

„Nie tu miejsce ani czas teraz powiedzie, jakim y-
wotem nieprzerwanych a rozdzierajcych bólów by ywot
wielkiego ma, przez jakie przechodzi katusze, z jakiemi

walczy pokusy, aby utrzyma godno i wiar swego na-

rodu. Nie tu miejsce wykaza, jakim wzorem, upomnieniem,

przestrog by dla tych wyszych warstw naszego spoecze-

stwa, do których z rodu i stanowiska nalea. Nie tu take
miejsce wylicza dziea natchnione, jakiemi uniemiertelni

imi , które gon si stao chwa wieku, a cich modlitw
kraju"...
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„Moemy lu tylko przypomnie, e po Adamie Mickie-

wiczu, najwyszy to by wieszcz narodu, przywódzca jego

myli, kierownik jego sumienia -.curyus Israel et auriga eins.'—
e si pali wci ofiar na otarzu ojczyzny i natchnion

piersi obj wszystkie jej bóle i wszystkie nadzieje. Anio-

stró narodowego ducha, jego czystoci, witoci, by on za-

razem lekarzem naszych serc rozszarpanych, naszych rozpa-

dych umysów, i na wr/ody i rany polskiego ciaa la go-

jce balsamy wiary i mioci W nocy naszej niewoli gosi

przedwit zmartwychwstania, ciosy i klski przeczu duchem

proroczym i przed niemi przestrzega, upomina, a gdy si

ziciy, przez al i skruch dostpi tej dobrej wf)i, która

najwyszym jest darem ducha i j przekaza Polsce w naj-

szczytniejszym hymnie naszej mowy, jako testament, jako

sowo i ostatni wol!"
„Rodacy w kraju uczuj ca wielko tej straty i okiem

serca obejm straszn próni, nastaa w krainie ducha...

My tutaj, wyznajmy z alem, moe nie ze wszystkiem odpo-

wiedzielimy wanoci takiej chwili. Bo w miejscu, w któ-

rem piszemy i w którem zgas mistrz polskiej myli i prawdy,

rodacy nie uczcili tej dotkliwej klski powanym smutkiem,

dnia mierci wieszcza nie obchodzili jako dzie narodowej

aoby i na wyynach polskiego towarzystwa nie spdzili

V,' nalenem i cichern skupieniu doby, w której, z jedn t
dusz, tyle nam i Polsce ubyo!"

„Nawet wzgldy miosierdzia i wiatowych z obcymi

stosunków, jakie z pewn w istocie susznoci mogli mie
najzacniejsi, nie zdaj si nam tym razem wystarcza zupe-

nie... Gdy jeden z uczniów si gorszy, e wita niewiasta

wylewaa na stopy Chrystusowe kosztowny olej, który sprze-

dany mógby nakarmi ubogich, odrzek Zbawiciel : „Ubogie

zawsze z sob macie, ale mnie nie zawsze mie bdziecie".

Otó i my powiemy: „Trosk o ubogich mamy codziennie, ale

nie zawsze dan jest nam chwila, w której moemy uzacni

si przed wiatem czci oddan duchowi narodowemu".

Co to jest? dlaczego tak mao? dlaczego nie zdobyli

si na wicej, i to we dwóch jeszcze? Co znaczy wyrzut,
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e Polacy w Paryu nie ze wszystkicni odpowiedzieli wa-
noci tej chwili?

Wyrzut odnosi si do balu w Hotel Lambert, który si
odby nazajutrz po mierci Krasiskiego. Zaproszenia byy
rozesane, cofn si ju nie day. Bal wywoa duo niepo-

rozumie i przykroci; opisuje je Klaczko w licie (tym sa

mym) do Kastorego.

„mier p. Zygmunta, pewna ociao w skutek tak

bolesnego wypadku, wreszcie trybulacye rónego rodzaju,

o Itórych zaraz obszerniej si roz})iszc
,
przeszkodziy dotd

mojej odpowiedzi na Twój list dobry i serdeczny. e na-

samprzód o zmarym wspomn , to wiesz z dowiadczenia, e
grób jest zazwycz;ij tym tygielkiem Biblii, który z kruszcu

same tylko oddziela i widzie dnje zoto. Wszystkie saboci,

maoci, dziwactwa, zniky nam z oczu, a przed zbolaem su-

mieniem staje tylko m wielki i natchniony, mistrz myli,

który si u>*un i tak straszn próni zostawi w naszym

wiecie moralnym! Kogó ter.iz mamy, kim si szczyci, do

kogo westchn z ufnoci z tym mistycznym — jeli chcesz —
zabobonem, ale który i)rzecie cz naszeg'- biednego y-
wota stanowi? Co za puszcza teraz na naszej spiekej niwie,

co za czczo w krainie ducha! I Juliusz i Adam nas od-

biegli — zostalimy bez adnego ju serc przewodnika, bez

adnego gosu z góry, och, i coraz podlej na tym podym
wiecie!"

„Zygmunt umar ! Prawie bez konania, zgas z wolna

i w dniach ostatnich adnego wyszego sowa nie wyrzek —
nawet dzieci nie widzia i nie pobogosawi przed mierci
i ledwo e ksidz Jeowicki w ostatniej chwili zdoa mu da
wite Namaszczenie '). Testamentu nie zostawi. Pochowa-

limy go w przesz sobot. Orszak )y liczny. Pani Zygmun-
towa z dziemi sza za trumn. Zegnanie si w kociele

z drogiemi zwokami byo rozdzierajce. Zreszt pani Eliza

znosi mnie cios ten straszny; biedni chopcy s jakby odu-

') Podug /e/.naiiia innych, ii:i<ic/nv(li \vi;i(lków Hiiicrci,

wszystkie .Sakraniciita.
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rzeni, jeszcze i wczoraj ich widziaem i pocieszaem ich przez

cig dwumiesicznego nauczania, bo wielk maj bystro
i mio do rzeczy lirajowycli. Jedna to z cichyci a dobrj^ch

zasug nieboszczyl^a, e w dzieciacli swoicli zaszczepi tali

gorco uczucia polskiego, e mogyby si podzieli z ca
modzie nasz arystokratyczn, która wanie teraz daa
dowód swej podoci — o czem zaraz vvyraniej. Jak dugo
familia tu jeszcze zabawi, nie wiem. Ludwik Krasiski gor-

liwie si zajmuje jej interesami i miaem od niego w tej

mierze kilka depesz telegraficznycli. Musz Ci te powiedzie,

e p. Zygmunt zostawi duo niewydanych a wanyci two-

rów : mianowicie I i III cz Nieboskiej Komedyi '), spory

zwój Rapsodów o w. Teresie (której Gloss pani Adamowa,
jak wiesz, w maej liczbie egzemplarzy dawniej ju odbi
kazaa), mnóstwo wierszów i t. d.; najwaniejsza jest jego

korespondencya: pisa duo i na wszystkie strony, a zbiór

takiej korespondeucyi byby jednym z najciekawszych, naj-

})okaniejszych pomników literatury, ale i duszy polskiej.

Staram si przez Andrzeja Komiana wpyn na pani Eliz,

aby wydaa co mona wyda z papierów ma. Co to za

pokrzepienie byoby dla spragnionej myli narodowej takie

wydanie w obecnej chwili! Pani Eliza podobno nie jest od

tego, ale Branicczyzna odwodzi j od zamiarów w cigej

obawie o majtek: gdyby wydano, mawiaj, toby rzd ro-

syjski dzieciom zabra majtek!! Co za troskliwo o ma-

mon, a tak jeszcze niepotrzebna — bo powiedz, czy jest po-

dobiestwo, aby w obecnych szczególnie stosunkach Aleksan-

der kara dzieci mah)letnie za ojca? Ale w kadym razie

nie rozgaszaj tego ; bo moe si da co zrobi, jeli tylko

o tem za wiele gada nie zaczn. I pani Delfina posiada

wiele wierszów i naturalnie listów nieboszczyka. Ona nieró-

wnie skorsz jest do ich ogoszenia, ale nie przez wzgld
na dobro i chwa kraju. Ach, e te mier kada tyle za-

razem prónoci i maoci w yjcych odkrywa! Pani Eliza

') Pomyka: nie zostawi ani trzeciej czci Xieboskiej Ko-

medyi, ani Rapsodóu-. ani mnóstwa wierszy.
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przysaa rai fotografi p. Zygmunta, arcydzieo ycia, wy-

razu, ciarakteru'^

„Jalie to smutnem przeznaczeniem naszem, e zgon

kadego naszego wieszcza musi by oznaczony skandalem?

Mielimy taki i przy mierci p. Zygmunta i to ju nie od

Jawiskicb '). Dnia 24-go mia by bal w Hotelu Lambert.

Pobiegem do Jeneraa zaraz rano (p. Zygmunt umar o pó-

nocy) i dowiedziaem si, e ju by uczyni kroki u Ksi-

stwa, aby bal odoy. Ksina Anna nie cbciala, pod pre-

tekstem, e za póno ju odwoywa inwitacye. Udalimy si
wic w depiitacyi do ksinej Anny: Morawski, Plichta, je-

nera Wadysaw, Walery i ja. Dobra i kochana nasza*^)

Ksina, wspólnie z Jeneraow i Cesi •^) ze swojej strony,

krztaa si, bagaa, upominaa. Stary jak zawsze wcha
si i nie mia decydowa ; ksiyc *) nie móg zrozumie na-

szego nalegania i woa: Resez neutres! Ale w skutek dwu-

godzinnego proszenia otrzymalimy wreszcie przyrzeczenie,

e taców nie bdzie, ani muzyki, i e gospodyni w aobie
przyjmie goci i wytómaczy powód; wymienione trzy panie

miay take by w aobie i pomaga gospodyni w ekspli-

kacyach. Ostatnie sowo nam dane byo: Je ferai ce que

vons vonlez, U ny aura pas de mnsiue!^^

„Wyszlimy zadowoleni, a manifestacya taka byaby
i pami Zygmunta godnie uczcia i dla nas si staa za-

szczytn. Przyszed wreszcie wieczór. Nasze panie stawiy

si w aobie, zaczy ju tómaczy gociom Francuzom.

Ksina Chimay i margrabina de Bethisy odpowiedziay:

Mais )l faudrait avoir un coeur de pierre et de boue pour

voidoir danser . . . Ale gospodyni inaczej mylaa ; balowo wy-

strojona nic nie mówia i daa wreszcie haso fatalne muzyce,

której nie odprawiono. Taczono wic, taczono do pi-

') Jawiski, emigrant, uderzy kijem jeneraa Zamoyskiego
przy pogrzebie Mickiewicza.

'^) Ks. Maroellina Czartoryska.

^) Panna Cecylia Dziayska, siostra Jeneraowej Zamoy-
skiej.

*) Ks.' Wadysaw Czartoryski.

St. Tarnowski : Julian Klaczko. J4-
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tej rano W sam dob mierci Zygmunta!! Stary Ksi my-

la, e wszystko ocali, skoro nie by przytomny tacom,

a Polakom zaleci wstrzyma si od nich. Ha! któ kiedy

Polaka wstrzyma móg od pochoci? Tacem i obiadem

zapi^owadzono ojczyzn do grobu!! Modzie polska ani chciaa

sysze o takiej heroicznej abnegacyi, a nikczemna gupota

starych j tylko omielaa. Mdry Barzykowski si dziwi,

e tak wielk robi affer z czowieka, który kilka napi-

sa wierszyków; Bystrzanowski ') z bystroci zagadywa:

Tant d'embarras pour lefils d'un genera, u Sawicki si w kocu
pyta, cóby wic robi no jakby umar Sawicki?! ! -). Wszystko

co Ci pisz jest wierzytelnem, przysigam Ci na honor, a nie

wierz tym, co mówi, e Polacy si wstrzymali. Kamstwo
nikczemne! I panie polskie taczyy, a na ich czele pani

Uruska, i mode nasze pokolenie taczyo. Podle nikczem-

niki! Och tak to nasza arystokracya uczcia ma, który naj-

wymowniejszym jej liy obroc, jedynym jej geniuszem —
i salon to Ksicia by teatrem takiej niegodziwoci!"

„Za pierwszem uderzeniem smyczka panie nasze opu-

ciy Hotel, to samo uczyni i Walery, poszedszy wprzód do

ksinej Anny, spojrzawszy w oczy i ukoniwszy si nisko.

Ja siedziaem w domu z Horacym, ani przypuszczajc ta-

kiego skandalu, gdy wpad Walery blady jak trup i rzuci

si na sof zalany zami. Postanowilimy bd co bd nie

przepuci tego w milczeniu. Siadem i napisaem .. Ale na-

zajutrz zaczli nas reflektowa. Jenera i panie nasze byli

za nami; Morawski (Teodor) grozi nam najwiksz nieask
i krzycza w nieboglosy. Musielimy agodzi wyraenia, wy-

krela cae ustpy i tak wyszed artyku, którego wiksza

cz czytelników wcale nie zrozumiaa. Mimo to gniewy na

nas byy wcieke; Morawski napisa nam w suchy i nie-

grzeczny sposób, e ju nie jest prenumeratorem; w Hotelu

od czterech dni wszystko na nas wre i kipi. Nie maj od-

wagi z nami zerwa; ale wystpili z projektem wyprowa-

') Ludwik — pulkowuik.
-) Sawicl\i, domowniic Czartoryskich.
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d/.enia Biblioteki do nowo budiijceg^o si domu dla szkoy

wyszej na Montparnasse; a gdymy powiedzieli, e w ta-

kim razie ustayby wszystkie nasze roboty, bo bez Biblioteki

ani krokiem ruszy niepodobna, a na Montparnasse zagrze-

ba si nie mylimy, odrzekli nam Morawski i Barzykowski,

e prace nasze s chwilowe i czasowe, a tu cbodzi o pom-

nik wieczny!! Ci ludzie zawsze tylko myl o stawianiu

mauzoleów i wyprawianiu styp... Z projektu tego nic nie

bdzie, jest on tylko miar ich rozdranienia i podstpuoci

;

ale miarkuj z tego, jakie to trudnoci napotyka u nas choby
i najtrudniejsza, byle uczciwa i sumienna praca".

„Cokolwiek bd, mój drogi Ludwiku, w podobnych pró-

bach jeli wiele si traci, to te i nieniao zyska mona.
My zyskalimy na bliszem poznaniu si i zwizaniu kilku

prawych umysów. Le lendemain d\<ne defaite les bons sol-

das se retronvent — powiedziaa nam nazajutrz po balu na-

sza dobra Ksina, i te w istocie Ksina, Jeneraowa, Ce-

sia, Jenera, Walery, Horacy, i ja, jestemy teraz cilej ni
kiedylvolwiek z sob zwizani, a w takiem towarzystwie

i z talkiem poparciem jestem zdecydowany wytrwa a do

koca. Jenera moe mie swoje liczne ale, ale ma uczucie

g )dnoci polskiej w wysokim stopniu, ma hart i wytrwao,
a dla ludzi sumiennych i gorliwych wspóczucie i wspóudzia,

który szanuje ich niezawiso i onierzy dobrej sprawy nie

myli zamieni w dworaków. Ksina przez Horacego bliej

teraz poznaa Waleryana i ceni go jak zasuguje. Schodzimy

si u niej czsto. Co si tyczy Horacego, to jego Walery

zupenie skonfiskowa dla sprawy. Perswaduje mu cigle, e
jedyne dla niego stanowisko i przyszo, aby si sta na-

szym Dudey-Stuartem, e ma do tego potrzebn mio sprawy,

znajomo naszego narodu, niezaleno, socyaln pozycy,

dobre imi i rozlege stosunki. O, trzeba by Walerym na

to, aby na podobne wpa pomy.sy— a nie prawda, e to po-

mys godny takiego intryganta?"
„Biedny, poczciwy Walery! Ach co ten czowiek si

trawi i cierpi, i znosi, i pracuje dla dobrej sprawy — i to

wszystko, aby by oiydzonym i botem obrzuconym ! Horacy

14*
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powoli wchodzi w ten zakres poj i bierze udzia we wszyst-

kich naszych naradach i pracach. Pisze on teraz do Revue

des Deux Mondes artyku o p. Zygmuncie, jeli nie po-

doa, to ja moe podejm sie tego. Oprócz tego orga-

nizuje on pod wpywem Walerego biuro francuskie dla na-

szych rzeczy, aby raz po raz podawa potrzebne artykuy do

gazet francuskich i angielskich. Sowem, zajmuje si ju nami

szczerze — szczerzej od wielu, co witsze maj do tego obo-

wizki i wci o tych obowizkach prawi".

Sprawa balu nie skoczya si na tem; miaa cig dal-

szy. Artyku Wiadomoci (cho istotnie bardzo agodny) za-

bola starego ksicia Adama, a rozgniewa jego on, dzieci

i domowników. Andrzej Komian mówi wiele o tej sprawie

w listach do dzieci i staje po stronie Czartoryskich przeciw

Klaczce. „Balu ju odoy ani odprosió nie mogli; stara

pani Branicka prosia ich, eby si wstrzymali od wszelkiej

publicznej manifestacyi alu, bo rzd rosyjski mógby si
mci na dzieciach Krasiskiego". eby wic urazy zaago-

dzi, starego Ksicia pocieszy, Komian napisa korespon-

dency do Dziennika Poznaskiego o caej sprawie balu. Na-

pisa tedy^ e odproszenie goci byo ju niemoliwem, e
starano si nie dopuci do taców, ale tego cudzoziemcy

zrozumie nie mogli, e wreszcie nikt z Polaków nie ta-

cowa.

Na t korespondency Klaczko znowu posa do Dzien-

nika Poznaskiego sprostowauie. Krótkie, cile rzeczowe

i ze swoim podpisem. Mówi w niem, e odproszenie goci

byoby si dao zrobi, e na przedstawienia i proby nie-

których Polaków przyrzeczono odprawi muzyk i nie da
hasa do taców, e Francuzi byliby zrozumieli powód ta-

kiej zamiany balu na prosty wieczór, co niektórzy z nich

wyranie mówili, e wreszcie byy i Polki i Polacy, którzy

tacowali.

Po tem sprostowaniu dopiero najwikszy gniew. Wy-
raa go i opisuje go Komian w listach do dzieci. Po ja-

kim czasie Klaczko, ochonwszy z pierwszego wraenia,

aowa przykroci zrobionej drugim, i na rce Jeneraa Za-
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moyskiego napisa list z przeproszeniem do starego Ksicia.

Ksi owiadczy, e urazy nie zachowuje, ale listu jednak

czyta nie chcia. Wkrótce jednak oba jego synowie przyszli

do Klaczki i podali mu rk do zgody, i tak si ta sprawa

skoczya ').

Wojna woska ! Kto pamita wiosn r. 1859, ten przy-

zna, e byo w niej co podobnego do „pamitnej wiosny"

Mickiewicza. „Jakie oczekiwanie tskne i radosne". Nie

wiedziao si, e to bdzie take tylko „mara senna", a ta

mara bya tak pikna! Nikt nie wiedzia w tych pierwszych

miesicach, e Napoleon III nie przewidzia dalszych nastpstw,

nie przygotowa lvOiica podjtej sprawy. Ze ona si zawika

kwesty rzymsl^, to przewidywali moe mdrsi, dowiad-

czesi; e za oswobodzeniem Wioch nie pójdzie oswobodze-

nie Polski, ale za ich zjednoczeniem pójdzie zjednoczenie

Niemiec w rku Prus, e Francya zyska wprawdzie Sabau-

dye i Nizz, ale zyska i niewdzicznego ssiada, który sta

nie si sprzymierzecem jej nieprzyjaciela, to jeden Bismarck

moe widzia, i on nawet w miaych niarzeniacli wicej, ni
w ustalonycli wyrachowanych zamiarach. Ogó tego nie wie-

dzia, nie przypuszcza, a widzia wojn, podjt dla oswobo-

dzenia jednego narodu z pod obcego panowania, widzia za-

pa francuskich wojsk i francuskiego narodu dla tej sprawy,

a to widzc, myla dobrodusznie, naiwnie, e si co w wie-

cie zmienia, e wiat staje si lepszym, pikniejszym, e
prawo, e sprawiedliwo, e wolno ma swoich rycerzy

i moe zwyciy, e braterstwo ludów nie jest marzeniem,

lecz rzeczywistoci, faktem - e ta wojna, to prawdziwa

krucyata dobrego przeciw zemu, a ta chwila w historyi tak

wzniosa, tak wielka, jak równej ciyba nie byo nigdy.

„Marzyem cudnie, srodze mnie zbudzono", móg o so-

bie powiedzie europejski wiat; gorycz zbudzenia bya stra-

szna, ale chwila zudnego marzenia bya tak rozkoszna, jak

wyobrazi sobie nie moe, kto jej sam nie przeby.

') Listij A. E. KoOnicDia. Toin III, str. '^ll i dalsze, z 23

i 26 mana.
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Ale moga si sta i niebezpieczn — zwaszcza dla

Polski. Polska, caa jak bya, drgna „oczekiwaniem tsknem

i radosnem", mylaa, wierzya, e po Woszech, prdzej czy

póniej, przyjdzie jej czas, na ni l^^olej. Ale ten czas moe
nie przyjdzie zaraz, rycho; a oczekiwanie, obudzona na-

dzieja, podniecona wyobrania, moe nas unie za prdko,

za daleko, i zaciemni widoki, pokrzyowa drogi przyszo-

ci. Posiadania siebie, mocy nad sob, jasnego i trzewego

sdu, roztropnego postpowania, potrzeba nam bardzo wiele —
tem wicej, e tych przymiotów nigdy nie mielimy dosy,

a mamy zawsze midzy sob wielu, którzy je nie za przymioty

maj i gosz, ale za maoduszno i brak mioci ojczyzny.

W tej wic chwili, ciarnej stanowcz zmian w sta-

nie Europy, ale ciarn moe i niebezpieczestwem dla Pol-

ski, Wiadomoci mia}' obowizek przemówi i mówi. Za-

czynaj si artykuy Klaczki o wojnie woskiej.

Jest ich, w r. 1859, pi.
Pierwszy : Wojna luosht, to wybuch uczucia, zapau,

nadziei. Ale jednak i przestroga take, i upomnienie.

„W chwili, gdy krelimy te wiersze, losy Europy si

wa i przewaaj na stron wojny. Z obaw przez szcz-

liwych, z utsknieniem przez uciemionych, w swych po-

cztkach wygldana, wojna ta jest szczytn w swych pod-

nietach, jak w skutkach nieobrachowan. Ale jakiekolwiek

cienione granice by jej chciano i umiano nadawa, to pla-

cem boju zawsze bdzie wielki wiat chrzeciaski i jeli nie

o ziemi, to zawsze potrci o dusz Polski".

„Bo dusz Polski jest prawo i sprawiedliwo: prawo

Boe, nadane narodom do samodzielnego bytu, i sprawiedli-

wo, wymierzona ludom wedug ich zasug w cywilizacyi

i chrzeciaustwie, i wedug ich godnoci i wytrwania w m-
czestwie. Gdziekolwielc prawo i sprawiedliwo staj do

boju, duch Polski jest z niemi, i o nas, cho bez nas, gosi

wszelka myl szlachetna, wszelkie sowo twórcze, w paktach

Europy objawione".

„A wielkie, twórcze to sowo narodowoci, które po raz

pierwszy Francya ]ako przyczyn i cel gronego boju pod-
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nosi, gardzc g-rabie, nie garnc zdobyczy, na nieprawym

ciemicy prawego tylko ywota dla umczonego narodu do-

chodzc! W witoci zadauia, w bezinteresownoci pobudek,

w rozwadze i przezornoci, z jak cesarz Francuzów t spraw
prowadzi — zyskujc sobie uznanie nawet najmniej chtnych

i najbardziej podejrzliwych, spokojem i cierpliwoci przy-

wodzc wroga do rozpaczliwego wyzwania, stanowczo wre-

szcie odrzucajc sprzymierzeców gorczkowych a burz-

cych— w tem wszystkiem czerpiemy otuch, e Boska Opatrz-

no pobogosawi rozpocztemu dzieu i wiemy z góry, e
serca polskie towarzyszy mu bd z gorcemi modami
i ufnera dziliczynieuiem".

„r jest czemu ufa, jest za co dzikowa, gdy po raz

pierwszy, w sprawach europejskiej polityki, dobro uciemi-

onego kraju staje si nietylko narzdziem, ale hasem wojoy

i warunkiem pokoju. Pierwsze to zote ogniwa wielkiego

acucha dziejów, który i spraw nasza obj musi; znaki

to nowego porzdku rzeczy, nowego zakonu wiata — pre-

judykata, do vtórych i my si odwoa bdziemy mogli

w naszym z upiecami procesie
!"

„Lecz abymy ich w danym czasie nie uronili, stójmy

dzi twardo przy naszych narodowych zadaniach i krajowej

pracy. Niechaj oczekiwanie dalekich wypadków nie odwodzi

nas od sumiennego i gorliwego penienia naszych codzien-

nych obowizków i wobec wielkiego dziea wieku, do któ-

regomy jeszcze nie wezwani, nie opuszczajmy adnej bie-

cej chwili, która nas do trudu wzywa. Pamitajmy o tem,

e jeli Piemont teraz cay wiat zajmuje, to dlatego, e
przez dziesi at sob si zajmowa, kiedy vviat o nim zda-

wa si zapomina, i e dopiero w skutek pielgnowanej we-

wntrz siy, przysza mu pomoc z zewntrz. Soce auster-

litzkie dzi si wznosi nad Alpami, w opatrznym swym biegu

zejdzie i nad poa echickie. Nim zejdzie, siejmy przyszej

Polski siew. .

."

Drugi artyku: Spraioa loloska i opinia europejska, ci-

gnie si przez cztery numera pisma, a jest pierwszy n), jaki

Klaczko napisa o dyplomatycznych stosunkach i sprawaci,
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pierwszym o polityczuem pooeniu caej Europy i o stano-

wisku kadego z wielkich pastw w tern pooeniu. Jest to

wic przedsmak, czy zadatek, tej przenikliwoci, tego sdu
bystrego a gbokiego, który z czasem okae si w Studyach

dyplomatycznych, i zadatek ich godny. adnego liryzmu,

adnych uniesie, ani zachwytów nad Francy, ani polskich

skarg czy nadziei; proste, rzeczowe, objektywne pytanie, jak

kade pastwo pojmuje swój wasny interes w stosunku do

sprawy woskiej i jak si w skutku tego pojmowania zacho-

wuje.

Krótki wstp o Austryi, która swoj polityk wosk
od Kongresu wiedeskiego gotowaa sobie dzisiejszy stan

rzeczy, cho jej przestróg przyjaznych nie brako (od Anglii

i od Piusa IX), a potem Anglia, w stosunku do Francyi, do

Woch i do Austryi. Anglia boi si i unika wojny zawsze,

boi si jej w tym razie tem wicej, e w razie zwycistwa

Francyi, przewiduje ogromny wzrost jej przewagi w Europie.

Z tej pobudki, zazdrosnej, radaby zatrzyma rzeczy in statu

qtio, nie tyka traktatów z r. 1815, ale nie mie take owiad-

czy si przeciw Francyi, stan przy Austryi. Gdyby sta-

na przy Francyi, to tem samem odwróciaby wojn, sko-

niaby Austry do ustpstw, Ale na to brak miaoci, ini-

cyatywy i zaufania do Francyi. Anglia z obecnego stanu

Woch powiciaby chtnie jedno. Pastwo Papieskie; wszystko

inne chciaaby zachowa jak jest Ale na nieszczcie rzdu
(Torysów, lord Derby), opinia angielska sympatyzuje z Wo-
chami; dzieiiuiKi, meetingi, znakomici politycy, przemawiaj

z zapaem za wolnoci wosk.
Gabinet Torysów upada; do wadzy przychodzi lord

John Kussell i lord Palmerston, a Klaczko z radoci widzi

w tem zadatek zblienia do Francyi, tego anglo-francuskiego

przymierza, które wydaje mu si koniecznym warunkiem po-

lityki uczciwej, cywilizacyjnej. Rado przedwczesna. Whi-

gowie zastpili Torysów, ale zazdro do Francyi nie ust-

pia. I teraz zacznie si ta polityka, która Wochom po-

chlebia, mówi gono o ich prawach, zachca do wszystkich

anneksyj, do zjednoczenia, eby wystawi w ich oczach An-
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g-li jako lepsz przyjaciók Woch ni Francya, a tej go-

towa coraz nowe we Woszech trudnoci. Od pokoju w Villa

Franca ta polityka Anglii staa si atw i staa si coraz

wyraniejsz. Tego IClaczko nie dostrzeg i w pocztkach

maja 1859 r. dostrzedz nie móg.

Da Francy i ma Klaczko podziwienie najgortsze. Nie

dla jej szlachetnoci tylko, otwierajcej now moe epok
w historyi, ale dla roztropnoci, umiarkowania, poszanowa-

nia praw drugich, z jakiem Napoleon III spraw swoj pro-

wadzi.

Rzesza niemiecka si burzy. Wszystkie mae pastwa
poudniowe, Sejm frankfurcki, gono domagaj si wyst-

pienia w obronie Austryi, wystpienia przeciw Francyi. Na-

pieraj na Prusy, jako najsilniejsze, eby wziy inicyatyw

i zrobiy krok stanowczy. Prusy s w pooeniu trudnem.

Ich wpyw, znaczenie, ich przysza hegemonia w Niemczech,

zaley od satysfalccyi, jak daj narodowemu uczuciu Niem-

ców, popdowi na zjednoczeniu: ale jeeli za tym popdem
pójd, dadz mu si pocign, to wezm na siebie odpo-

wiedzialno za wojn szersz, a moe powszechn, sprzy-

mierzeców za nie znajd. Anglia owiadczya si neutraln;

Rosya niema ani interesu, ani pra^\dc mówic monoci, czyn-

nego wmieszania si w t spraw. Prusy wic zechc i opi-

nii niemieckiej dogodzi, przynajmniej w teoryi, i nie uczy-

ni nic, coby wojn z woskiego terrytoryum mogo przenie

na inne jeszcze. Skutkiem tego trudnego pooenia jest mo-

bilizacya wojska, zapowiedziana i rozpoczta przez Prusy.

Klaczko nie uwaa jej za rzecz powan i znaczc. Gdyby

nawet Prusy chciay wystpi w obronie Austryi, to jeszcze

zwycistwo ich, przy neutralnoci Anglii i Rosyi, byoby bar-

dzo wtpliwem. Nie bez ironicznego umiechu patrzy Klaczko

na t polityk Prus — i znowu si pomyli. One i t raobili-

zacy na dalszy tok, na koniec wojny wpyny, i ku swo-

jemu celowi zrobiy krok, wówczas niewidzialny, ale obfity

w skutki.

„Aby uchroni Europ od wojny powszechnej, trzy wiel-

kie mocarstwa daj od ^rus neutralnoci; aby ocali saw
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i potg Germanii, Rzesza wzjwa je do ora. W poród
tak sprzecznych postawiony wymaga, rzd pruski chciaby

obu stronom, gdyby mo:'.na, dogodzi, lecz przedewszystkiem

o swoim nie zapomina interesie. Chciaby od klsk zabez-

pieczy si wojennych, a o tyle przecie by wojennym, iby
militarn i polityczn obj dyrekcy Niemiec. Wybra drog
rodkow, która ani neutraln jest, ani nieprzyjazn, w mnie-

maniu, e ona pomoe mu jedno Niemiec utrzyma, a do

wojny powszechnej, mimo to, nie doprowadzi''.

A Rosya? Ta oddaa niezaprzeczenie wielk usug
Francyi i Wochom. Kanclerz ks. Gorczakow wysa do Prus

not, z owiadczeniem, e Rosya yczy sobie zlokalizowania

wojny we Woszech, i e przeniesieniu jej na inne pola boju

musiaaby sprzeciwi si stanowczo. Dlaczego Rosya zaja
tak postaw? Jacie miaa wyrachowanie? Osabienie Austryi

oczywicie, zemst za jej zachowanie si w r. 1854 i 1855,

moe nadziej ograbienia jej z niektórych posiadoci na

przyszo — z pewnoci wasny stan wewntrzny, niegoto-

wo i niemono na teraz do miaych przedsiwzi.
„Osabi Austry bez adnego z swej strony wysilenia,

nie dziaajc w tej chwili, przygotowa dziaanie na póniej,

i zemcie i interesom narodu w ten sposób dogodzi — oto

co na pierwszym mógby mie wzgldzie rosyjski minister

spraw zagranicznych. Od pokoju paryskiego spostrzegano

nieraz, e Rosya wszelkiemi silami stara si pozyska ufno
Zacliodu; jak grzesznik skruszony, przyznaje si do dawnych

bdów; nic jej nie kosztuje upokorzy si na chwil. Owe
zagodzenie systemu rzdowego, mniemana tolerancya reli-

gijna, zapowiedziane reformy liberalne, byy to rodki, które

z równ rozgaszaa dotd skwapliwoci, jak skwapliwie

korzysta dzisiaj z pory, aby zmaza z siebie niesaw za-

borcy i znowu bez adnej ofiary, nie tracc jednego nawet

adunku, sta si niejako obroc ucinionego narodu! Ta
pikna w oczach Zachodu rola musiaa zaway w rachu-

bach chytrego rzdu, który, cho panowanie swoje utrwala

demoralizacy, wie, ile siy moralne znacz w naszej epoce.

Rosya nakoniec grozi Rzeszy, bo spodziewa si, e Prusy
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potrafi Niemców utrzyma na wodzy
;

pragnie ograniczenia

wojny we Woszech, bo sama potrzebuje pokoju. Jej finanse

w nieadzie, armia w rozprzeniu, stosuni^i wewntrzne w sta-

nie fernientacyi, któr moe niebezpiecznie byoby powil^sza

jaliiembd z zagranicy wstrznieniem. Z dawuydi spryn
maciiny rzdowej, jedne dotd nietlinit znchowaa - dy-

plomacye; ni te stroi siu i osania na zewntrz, aby roz-

strój wewntrzny zasoni. I oto, jalv si domyamy, cel

i znaczenie dzisiejszej polityl<i rosyjskiej i okólnika ks. Gor-

czaliowa".

Nasze próby i pokusy tcobec toojfiy tcoskiej, to naprzód

wyraz polskiego uczucia, które ma prawo porównywa i [)o-

wzi al gboki do wiata, e mniejsze krzywdy, mniejsze

gwaty i ol^ruciestwa bierze do serca, karze i naprawia,

a wiksze znosi milczeniem, i udaje e o nich nie wie. Ale

szlachetne wzniose uczucie polskie nie czuje nawet tej go-

ryczy: cieszy si szczciem drugich, zwycistwem sprawie-

dliwoci u nich, a na swoj kolej czeka spokojnie.

„Wobec wielkiego i powszechnego zapau dla Woch,
wspomnielibymy moe z gorycz o milczeniu i zapomnieniu,

jakie omroczyy spraw inn, spraw niemniej czyst, nie-

mniej wit i równie europejsk; a na widol^ dugiego spi>;u

krzywd, wyrzdzonych Lombardom i Wenetom, przez puhli-

kacye urzdowe i prywatne codzieii teraz roztaczane przed

wiatem, nie wonoby nam byo zapyta, czy tam — na pó-

nocy— nie dziej si bezprawia nad miar srosze, okrutniej-

sze, i czy nierównie wicej ez i krwi, a od lat tylu — [)ly-

nie nad Wis i Wili, nad Wart i Sanem, ni na polach

zroszonych Padem i Adyg?.,. I nie samego tylko takiego

przemilczenia wasnych praw i cierpie wymagaj po nas

obecne wypadki; wywouj one jeszcze w wyszym stopniu

nasze zaparcie, i ka nam bez szemrania patrze na najpo-

tworniejsze zjawisko, jakie wskaza mog dzieje, i które

bardziej jeszcze ni nasze interesa obraa nasze moralne ia-

stynkta, nasz zmys prawoci i godziwoci. Bo w rzdzie

przyjació tej Italii, dla którejmy sami przecie, nie raz i nie

na jednem polu, nasz krew przelewali, widzimy teraz naj-
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gówniej szego i najsro^.s/.ego z nnszych wrogów; rzekomym

rzecznikiem lombardzkiej wolnoci sta si naraz ten naród,

którego jedynym „Itaiauskira" dotd by Suwarow, zapanik

Macdonalda, Jouberta i Masseny; i na Moskala to wskazuje

obecnie Fraucya, jako na yczliwego wiadka swej szczytnej

kriicyaty, a w danym razie nawet jako na wspaniaomyl-

nego pomocnika. Przez jedne z najkrwawszych ironij naszego

krwawego losu, przyszo nam ujrze Attyl i)ónocy w aureoli

Gotfryda na })oudniu, i ten sam rzd, co ogniem i mieczem,

rozpust i schizm, tpi lud Bolesawów i Jagieów, „par-

ty polsko-aciusk", jak j nazywa zmiennik i nikczemnik

Siemaszko, ten sam rzd wieci w swyci organacli nieprze-

dawnione prawa narodowi^ci woskiej, a jeli nie wszystkici

buduje, rzadko kogo tem oburza!..."

„.A wszake, tak wielkiem i niezachwiauem, gbokiem

i rdzennem jest w nas to uczucie midzynarodowej sprawie-

dli'voci, którem Polska od wieków janiaa i janieje — za

czasów swego blasku i potgi, jak za dni swej aoby i m-
czestwa — tak „nad mier silniejsz jest mio", która

nasze tradycyjne i niezmienne stanowi uis gentitim, e wszyst-

kie wy wspomnione wzgldy, które dla niejednego narodu

w naszem pooeniu stayby si tym „pykiem co mi oko

ducia", e my owe wzgldy nietylko przezwyciamy, ale

e tryumf ten bez adnej w nas odbywa si walki, e spe-

niajc podobn duszn ofiar, nie przypuszczamy nawet, aby

to ofiar by miao, i e przyrodzon wasnoci, natural-

nym, prawiebymy rzekli lepym instynktem jest dla nas to,

co dla innych a rzadkich byoby w kadym razie najmozol-

niejszym dopiero nabytkiem najwyszej, moralnej kultury,

Kiedy w przewidzeniu i obawie rosyjskiego z Francy so-

juszu, Anglik tumi w sobie teraz dawne i szczere sympatye

dla klassycznej ziemi, któr jego Hyron tak wielbi, a jego

Minto tak podega, i prawie si pyta, czy nie ma broni

tej Austryi, któr przecie ju jego Szekspir „maluczk ser-

cem a olbrzymi zbrodniami" pitnowa — my Polacy trwamy

w naszych uczuciach, nawet wobec takich przewidze i obaw,

i witamy z radoci wschodzce soce woskiej swobody,
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chocia na kracach tego horyzontu czerni si chmury mo-

skiewskich puków, i faszywy blask szlachetnoci pada na

drapienego ptaka, co w naszem ciele wci krwawi swe

szpony".

Ale jest inna pokusa i inna próba, któr wytrzyma
musimy. Austrya, jak eby nie miau na sumieniu roku 1846,

wzywa swoich poddanych Polaków do ofiar na wojn, za

swoj spraw: teni wezwaniem zniewaa i rani ich najgb-

sze uczucia. Nie powinnimy da si rozjtrzy, da si wy-

rzuci ze spokoju i równowagi.

Czy w istocie rzd francuski insynuowa Kosyi zabór

Galicyi, eby j na swoj stron przecign? Mylano tak,

mówiono o tern podczas wojny. W polskich umysach za
rodzia si myl, e byoby lepiej, korzystniej na przyszo
by wszystkiuj pod jednem panowaniem, anieli pod trzema.

Std pytanie, czy nie naleaoby dobrze przyj wojsk ro-

syjskich, gdyby one do Galicyi wkroczyy? To uwaa Klaczko

za niebezpieczn pokus i przeciw temu przestrzega.

„Wkrótce moe stan na granicy Galicyi wojslwi ro-

syjskie — kto wie, moe i wkrocz, moe nawet i j za-

dzier... Oby Galicyanie wówczas, z oburzenia nad pie-

kieln burlesk Martinitza, nie dali si zacign w kome-

dy, nierównie jeszcze piekielniejsz; oby pamitali wówczas,

e jeli Austrya ma swych Breindlów i Kregów, Rosya ma
swych Siemaszków i Bibikowów; i oby, pomni sów Biblii,

uciekajc przed wem, nie nazwali swym bratem szakala!...

Nie w naszem rku ley nasze mienie i nie nasza wola po-

suwa nasze supy graniczne. Musimy uledz wszelkim, jakie

z nami poczyni, zmianom i zamianom; moemy niektóre za

mniejsze ze uwaa i przynajmniej im nie zorzeczy; po-

winnimy ze wszystkich wszystkie dla nas moebne stara

si wycign korzyci... Ale biada nam, gdybymy sami

do tych frymarków nami nasz podali rk ; biada nam, gdy-

bymy pakta, o nas a bez nas zawarte, uwicili krokiem,

któryby za objaw naszego przystania uwaa miano prawo,

i gdybymy wród nowych moebnych rozdziaów naszej

ziemi nie uchowali nierozdzieln naszej narodowej duszy!..."
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„Próby to wielkie, cierpienia niezmierne. Ale jeli z nich

wyjdziem z ocalouem polskiera sumieniem i z uchronion go-

dnoci narodow, kto wie, czy si wówczas nie okae, e
to ostatni byl kres naszej mki, i e Bóg tara najsroej do-

wiadcza, g-dzie najpeniej wynagrodzi zamierzy?... Prze-

cie wedug misternej architektury chrzeciaskiego wieszcza,

krok ju tylko jeden z najgbszego kola Pieka do wyzwa-

lajcego Nieba, i przecie wiek biecy ju raz nam okaza,

e sztandar wolnoci z ziemi woskiej moe zaj do Polski,

i Bonaparte da przykad, jak zwycia mamy!..."

Osicobodzenie Woch, to dwie strony tylko. Proklama-

cya Dbrowskiego z r, 1796, formacya Legionów, a potem

powinszowanie Wochom, Medyolanowi w szczególnoci, e
„wstrzymali si od bezpodnego, bo przedwczesnego, wybu-

chu, e umieli przez czas czeka i na czas dziaa". To po-

winszowanie jest oczywicie i upomnieniem dla innych.

A potem pierwszy zawód, pierwszy powiew zimnego

wiatru na te gorce rozkoszne zapay: Pokój w Villa Franca.

Program nie speniony, obietnica nie dotrzymana, Wochy nie

„od Alp do Adryatyku" oswobodzone! A prócz tego, w mo-

liwym powrocie wszystkich mniejszych ksit, w zawie-

dzionej nadziei Wochów zarzewie nowych zawika, moe
liurz na pówyspie. Nie ci tylko, którzy spodziewali si do-

ranego i zupenego rozwizania kwestyi woskiej, ale naj-

bardziej trzewi i umiarkowani musz czu rozczarowanie

i obawy. .Ale jednak to, co ju zrobione i osignite, to jest

wicej. Lombardya wolna, Wochy, pod naczelnictwem
Papiea, przestaj by wyrazem geograficznym, a staj

si organizmem narodowym i politycznym, zwycizca dla sie-

bie nic nie bierze, niczego nie da — a nadewszystko „dobro

uciemionego narodu po raz pierwszy w dziejach wiata jest

nie narzdziem, ale celem boju".

Federacya woska pod przewodnictwem Papiea, ta

myl czy marzenie, którego spenienia Napoleon III nie przy-

gotowa naprzód, ta szlachetno zwycizcy, który nic dla sie

bie nie da i nie bierze— to zudzenie, które pospou z Klaczk
miaa ogromna wikszo Europy pomidzy zakoczeniem
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wojny a jej dalszeici nastpstwami. Ostatnie sowa artykuu,

to upomnienie do PoUki, to widoczne ju przewidywanie, e
przestroga moe by potrzebn:

„A jeli zwrócimy uwag, e dzi, mimo takiej potgi,

takiemu dowodzc wojsku i tyloma rozporzdzajc rodkami,

cesarz Napoleon zaledwo w ])ol()wie by w stanie dopeni
tego, co tej wojny zdawao si by zapowiedzi, moebyniy
w tern znowu znaleli t nauk, któr historya na kadej

karcie podaje, e wielkie zadania wiata, chociaby najcilej

pojte i najlepiej odgraniczone, jednem wysileniem przepro-

wadzi si nie dadz. Moebymy w kocu i to uroczyste

i donone dla nieszczliwych znaleli upomnienie, e naj-

wiksze pomoce i najszczliwszy zbieg ol^olicznoci w a-
dnym narodzie nie zastpi tego, bez czego on ani y, ani

ody nie moe, to jest jego wasnej dzielnoi-i, rozwagi i go-

towoci do ofiar..."

Nastpuje co zupenie odmiennego. Ks. Adam Czarto-

ryski napisa Zyicot Niemceicicza. Piszc, nieraz podobno

udawa si do Klaczki, poddawa jego zdaniu swój styl, przyj-

mowa uwagi i poprawki. Teraz, zanim jeszcze ksika wy-

sza z pod {)rasy, i)ozwoli ogosi w Wiadomociacli jeden

z niej ustp, mianowicie swój sd o Sejmie Czteroletnim,

o jego zasugach i bdach. Rzecz godna uwagi, jak ten sd
naocznego wiadka, treciwy, na kilku kartkach, zgadza si

z sdem Kalinki w jego dziele. Ale do tych uwag starego

Ksicia dodaje Klaczko wstp, charakterystyk Niemcewicza,

rzecz istotnie przeliczn. Moe on widzi starego Ursyna

w wietle zbyt idealnem, ale wszystko, co o nim mówi jest

prawd. Wizerunek, jeeli nawet cokolwiek poetyzowany,

jest podobny, jest rzeczywisty, a e z czci i sympaty kre-

lony, to ani prawdzie nie przeszkadza, ani nie ujmuje nic

artycie, który ten portret robi. Nic pikniejszego, nic ró-

wnego nikt nigdy o Niemcewiczu nie napisa, i nie trzeba nic

wicej, nic lepiej. Wszyscy póniejsi mog miao do tego

wraca, std czerpa, tej charakterystyki Ur.syna si trzyma.

Adres kamieniecki i ywe obrazy^ to epizody spraw

krajowych, oba smutne. Szlachta podolska, korzystajc z po-
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bytu Aleksandra II w Kamiecu, chciaa poda do niego

adres, z prob o jzyk polski w szkoach i w sdownictwie

i o poszanowanie religii katolickiej. Jenera-gubernator nie

poway si tego adresu przyj i odda, cesarz surowo,

ostro, grcuie zgromi szlacht, zebran na jego przyjcie.

To jeden fakt, smutny, ale pikny, dla nas zaszczytny. Drugi

nie pikny, i nie zaszczytny. Bal dla cesarza w Warszawie

na Zamku mia si zacz od ywych obrazów. Maoci,
paskoci, miesznych niemniej jak niegodnych, niektóre damy
popeniy wiele przy tej sposobnoci. Ale te dostay od

Klaczki! Od Dantego, od Krasiskiego, uczy on si inwe-

ktywy i pogardy — ale si te nauczy.

„Nie chc dalej kreli ywych obrazów tej moralnej

mierci ; nie mam si rozwodzi si wicej nad tem stpie-

niem wszelkiego uczucia narodowego, nad tem deptaniem

ludzkiej godnoci! Wychylilimy tu do dna kielich goryczy,

i zami i krwi nabiege oko gubi si w bezmiarze naszego

ponienia. Ze te do tego przyszo! Ze te n)y sami wa-
snemi rkoma splatamy naszym katom wiece, kosztem na-

szej czci i naszej godnoci okupujemy na ustach carów

umiech — pogardy, i córkom i synom naszym kaemy su-

y za symboliczne bawany w obrazach, goszcych podbój

i wielko i mio Moskali!.. Och! i czy nic tym pochym
dziewcztum, bezmylnym chopcom i pustym matkom nie

przypomniao, w jakiej to stolicy i przed jakim to monarch
wyprawiano te sromotne maskarady? Czy nie wiedz, ja-

kiego narodu s dziemi i jakich to ciemizców ofiarami,

i czy im w istocie chodzi o to, aeby po Polaku, jak po owym
rzymskim niewolniku, zosta tylko grobowy napis: Saltuvit

et placuit?...'''

„Bdmy wszake sprawiedliwi i nie posuwajmy gory-

czy do tyla, abymy w szlachectwie markizów z Par aux

cerfs widzieli obraz naszej polskiej szlachty ! . . . Godnoci
narodu frymarczyli tylko ci, co wasnej nie maj, i przed

monarch rosyjskim pezali tacy, którzy przed narodem od-

dawna nie mog podnie czoa. Gdzie dwór, tam s i lo-

kaje, s i lokajskie dusze; szumowiny szumie musz: na to
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ju je sama etymologia skazuje; a do rzuci okiem na wy-

mienione osoby, by si przekona, e midzy nimi niema ani

jednego nazwiska powanego, ani jednego historycznego imie-

nia; prónobymy take szukali tam poczciwej naszej szlachty

wiejskiej. Powtarzam jeszcze raz: wród uczestników owych

niecnych zabaw, nie byo ni prawdziwych panów, ni praw-

dziwej szlachty! Ale czy panowie i szlachta hd mieli od-

wag to jawnie potpi, czem w ukryciu pogardzaj; czy

wzgldy towarzyskie i niebaczna dobroduszno nie rzuci

paszcza pobaania na te ohydy, i zbrodni nie nazwie tylko

saboci; czy opinia publiczna bdzie miaa odwag zasu-

one pitno ka na miedzianych czoach i kordon moralny

zacign midzy zgnilizn a zdrowiem?... Inne to pytanie,

i ból to moe jeszcze wikszy! Bo bierno uczciwych gor-

sz jest i w skutkach straszliwsz, ni czynno nikczem-

nych lub pochych !..."

Wyznanie Jereja, to streszczenie ksiki, w której pra-

wosawny duchowny kreli obraz swojej cerkwi, i szuka

rodków jej podwignieuia. Rzecz bardzo zajmujca; trudna

do uwierzenia, a jednak prawdziwa, wiadek jest naoczny,

do swego prawosawia szczerze przywizany, nie podejrzany

o z wol. Streszczenie to zrobi Kalinka, ale podug jego

ustnych zezna, zakoczenie dorobi Klaczko.

„Takie s rady, któremi autor chce schizm podwi-

gn. Robak zepsucia musia stoczy do gruntu prawosawie,

jeli ojcom-kapanom trzeba ju dzieci odbiera, trzeba rz-

dowej porucza opiece, jeli nauczycieli kapanów trzeba

przez modych pilnowa studentów, którzy si podejm obo-

wizku — tajnych donosicieli. Có powiedzie o innych od-

mianach? Reforni wychowania zaczyna autor od gmachów,

reform duchowiestwa od pensyj dostatnich; z seminaryów

wypdza filologi, w jej miejsce kae si uczy medycyny.

Widocznie sam autor dotknity jest niemoc, z której chce

drugich wyleczy. Bo nie gmachów, nie pensyj, nawet nie

nauk lekarskich potrzeba przedewszystkiem temu, który ma
by dusz lekarzem. Susznie, jeli na gied nie idzie czo-

wiek bez pienidzy ; ale biada Kocioowi, w którym pie-

St. Tarnowski: Julian Klaczko. \^
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nidz ma tak wielkie znaczenie! O, nie do zbawienia on

prowadzi naród; difjicih est confidenies in pecuniis, in re-

gmim Dei introire... A cho, jak widzimy, w tern odrodze-

niu schizmy rzd gówn ma zaj rol, bo i pensye wy-

znacza, i domy buduje, i nowe zakada instytucye, przecie

i te nawet rodki nie wystarcz, jeeli carowie osobistej od-

mówi interwencyi. W ich rku zoona jest przyszo pra-

wosawia, bo tylko w ich rku uda si moe radykalne

przeksztacenie. „Jeeli carowie tego doka — woa autor—
jeli pomazacy Boy przeprowadz t reform, to cay So-

bór chrzeciaiiski, nietylko na tym, ale i na tamtym wiecie,

przed tronem Króla królów wykrzyknie imi ziemskiego cara,

który to zrobi, czego od czasów kniazia Wodzimierza nikt

jeszcze nie zrobi, bo z nocnych ciemnoci wyprowadzi tych,

co drugich wie powinni do jasnoci niebieskiej". Lecz wnet

ze dreniem zapytuje autor: „Czy tylko duchowiestwo za-

suguje na to, aby ta rka potna podniosa si do dziaa-

nia?..." I oto z kornem wyznaniem bdów i miertelnej nie-

mocy, w uczuciu strasznego zwtpienia, schizma wyciga
bagalne donie i ebrze miosierdzia— cara!... MorituH tihi

supplican, Caesar!...^'

„O nie, nie takim jest Koció katolicki! Bo on nie

yje chlebem, ale duchem i krwi; bo mu nie zaley na le-

pszych budynkach, na lepszej pozycyi sug swoich. On baga
Zbawiciela o kapanów, którzyby umieli i to co maj, i sie-

bie samych, powici dla zbawienia blinich. Krew ofiary,

to tajemnica jego dogmatu i tajemnica jego istnienia! On
nie lka si ludzkich potg, nie cofa si przed mczestwem
i przeladowaniami, bo w przeladowaniu ronie, a w m-
czestwie zwycia. Odarty ze wszystkiego, jeszcze jest naj-

silniejszy, bo ufa Temu, który przyrzek z nim trwa do

skoczenia wieków. I odtd te Koció katolicki trzyma

w swem rku, i trzyma bdzie do skoczenia wieków, go-

rejc pochodni , z której rozchodzi si ywe wiato na ludy

i ludzkie denia!... Lecz czego da i czego spodziewa

si od Kocioa, który, jakw pezajc u tronu ziemskiego,

od niego dzisiaj oczekuje ycia albo mierci? Czego da
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0(1 Koció;! bez krwi, bez missyouarzy, bez mczenników?
jakie on ma rodki uwicenia? Prawosawie nie odrodzi

si z ducha, z ciaa odrodzi si nie moe, i zostanie czem

byo: andarniery, która mog'al)y uchroni imperyum ud

jawnych zoczyców, gdyby sama nie krada i nie rozbijaa.

A z swym Kocioem zostanie take Rosya, czera dotd bya:

potg zowrogich ciemnoci, która, kiedy nie podkopuje dru-

gich, sama siebie roztacza. Sit ut est, au non siY..."

„Kiedy, przed at bisko tysicem, Wieki knia Wo-
dzimierz postanowi by rzuci bawochwalstwo, przywoa
do siebie reprezentantów rónych wiar i kaza im tómaczy
zasady swych religij. Wysuchawszy ich sporów, uzna, e
Koció wschodni jest dla jego pastwa wyznaniem najdogo-

dniejszem, i zaraz, a z caym narodem, ochrzci si wedle

wschodniego obrzdku. Do Polski inaczej zawitao chrze-

ciastwo: przyniosa je naprzód niewiasta, lubujc wiar
maesk polskiemu ksieiu ; utrwali je mierci swoj
wielki mczennik, twórca pieni narodowej, w. Wojciech

!

Tak wic od samego chrztu, te dwa narody ntzeszy si

,

a stanowczo. W Rosyi wiara, to rzecz zimnej rachuby, i po-

trzeba stanu; w Polsce, to rzecz powicenia, i potrzeba serca.

Mymy cierpieli, ale wierni katolicyzmowi; w Rosyi, prawo-

sawie coraz bardziej ksztacio si na wiernego carów nie-

wolnika. I dzisiaj Koció jest nasz sil ywotn
,
jest od-

rodzeniem narodu; dla Rosyi jest rakiem toczcym, jest za-

rodem zgnilizny. Midzy ycia prdem a ycia trdem, mówi

poeta, to tylko kwestya czasu !..."

Wojna woska si skoczya, a niebawem objawiy si
pierwsze oznaki tych dla Polski niebezpieczestw, przed któ-

remi Klaczko z góry, od pocztku przestrzega. Wojna za

spraw wosk, zasada narodowoci, to musi mie dalszy

cig— i urzeczywistnienie! Dreszcz nadziei przebieg po y-
ach tych w emigracyi, którzy od samego pocztku przez

spiski spodziewali si doj do powstania, przez powstanie

do zwycistwa. Trzeba dziaa, trzeba si gotowa, trzeba

korzysta z okolicznoci I Pierwsze, jeszcze nieznaczne oznaki

tego dziaania, które w dwa lata póniej wywoao wy-

15*
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padki warszawskie, a w cztery lata wybuch 23 stycznia, da-

way si czu w emigracyi. Wiadomoci schwyciy je w sa-

mych pocztkach: Kalinka napisa Plan konspiracyi i ka-

drów poicstaczych, Klaczko Konspiracy i jaicne dziaanie.

„Ktokolwiek spokojnem okierii przyjrzy si wypadkom

ostatnich czterdziestu lat w Europie, ten atwo wyrobi sobie

zdanie o naturze i skutecznoci dziaa tajemnych, konspira-

cyjnych. Bro to niebezpieczna, która strzela w rku pier-

wej, nim si j na nieprzyjaciela wymierzy: granat, co pka
w wasnych szeregach. Ze wszystkich rodzajów konspiracyj,

jakich na poudniu czy na pónocy Europy od wieków pró-

bowano, dwie s tylko, które czasami dochodziy zamierzo-

nego celu: dworska, jeli jej zadaniem jest odmiana panu-

jcego, bez odmiany dynastyi — wojskowa, jeli sieci sw
obejmuje przewan cz armii; wszake jedna, jak druga,

wymaga gotowej, ju ustalonej organizacyi, prdkiego nadto

rozstrzygnienia, a przedewszystkiem poparcia opinii. Ale

sprzysienie, które ma by i propagand i uszykowaniem,

które, szerzc si wród tysiców i trwajc przez lata, ma
zarazem ukry si w zupenej tajemnicy, jest pomysem w za-

sadzie swojej niedorzecznym, jest kontradykcy in adiecto.

„Kto przypuszcza (mówi autor gonej dzisiaj ksiki, do-

wiadczony konspirator, towarzysz Mazziniego, Giovanni Ru-

fini), kto przypuszcza, e konspiracye mog przez czas du-
szy si utai, ten chce rzeczy przeciwnej zdrowemu rozsd-

kowi. Stowarzyszenia tak utajone e ich odkry nie mona,
istniej tylko w imaginacyi ludzi atwowiernych, i podobne

s do owych armij, które, egzystujc jedynie na papierze,

nigdy bitew nie przegrywaj. Sprzysienie, bdce w ci-

gym ruchu, a posiadajce czonków znaczn ilo, jest min

,

która kadej chwili moe wyskoczy. Musz znale si
w uiem krzykacze, miakowie, zagorzalcy; a ci sami przez

si najwikszem s niebezpieczestwem. Zreszt, tak jest

natura ludzka, e powodzenie, nawet u naj ostroniej szych,

wyradza zbyteczn pewno siebie. Konspirator podobny jest

chemikowi, który okoo palnych materyj pracuje: zrazu nie za-

niecha adnej ostronoci — ale póniej, a nieznacznie, puszcza
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inimo dzi t, jutro inn drobnostk, a przywyknwszy do

niebezpieczestwa, wmówi w siebie, e g-o nie ma, bo gn sam

nie dozna.. "

„Jest nadto k(mspiraeya przedsiwziciem, napozór wiel-

kiem, w istocie prónem. Zadnem sprzysieniem, adn tajn

zmow, o ileby nawet w ukryciu day si utrzyma, niepo-

dobna przyj nigdy do zbiorowej, powanej i spokojnie roz-

wijajcej si czynnoci. Na drodze jawnej, mona zamówi
ogrom ludzi do dziaania; na drodze tajnej, samych tylko

niedowiadczonych albo niecierpliwych. Nie siy, ale chci,

a nawet tylko zachcenia, kouspiracya szykuje: jest organi-

zacy zudze. Bo sprzysionemu wszystko moe sta si
zudzeniem: i rodki, i czas, i praca; prawd jest tylko nie-

uchronne dla niego niebezpieczestwo; prawd na nieszcz-

cie s klski, które i na konspiratorów i na kraj za jednym

razem spadaj. Nieuniknione to nastpstwo wszelkich tajnych

sprzysie, e jedne siy w narodzie niwecz, drugie para-

liuj i do nieczynnoci zmuszaj. „W niekorzystnych usio-

waniach (mówi Massimo d^Azeglio, jeden z najpowaniejszych

woskich patryotów) marnotrawi si najlepsze ywioy, kraj

traci ludzi najmielszych, najwikszej energii, którzy albo

opuszczaj ojczyzn, albo trzymani, e tak powiem, w kwa-

rantannie, pozbawieni s monoci suenia rodakom... A tym-

czasem rzdy (dodaje tene autor) upowanione do podej-

rze i obaw, podejrze i obaw przesadzonych, jak si to zwy-

kle zdarza kiedy idzie o niebezpieczestwo ciemne i nieznane,

mno ostronoci i rodki policyjne, które tak wiele prze-

szkadzaj pracy porzdnej i rozwojowi si narodowych..."

„W kadym niemal narodzie ucinionym walka zaczy-

naa si od szykowania tajemnego sil materyalnych, od sprzy-

sie i rodków gwatownych ; dopiero póniej, po krwawych

zawodach i szlachetnych mczestwach, budzi si poczo
przekonanie o potrzebie wpywów gbszych, dzielniejszych,

zwolna cay naród obejmujcych, o koniecznoci stoczenia

boju naprzód na polu moralnem. "We Woszech, gdzie wspa-

niay dramat restauracyi narodowej zblia si zdaje do osta-

tecznego kresu, ruch narodowy, w drugim dziesitku naszego
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Stulecia w loacb i wentach poczty, dugo przez ludzi, jak

Ugo Foscolo i Mazzini wyobraany, dugo przedwczesnem

szamotaniem marnujc swe siy, „z pieluch spiskowych" nie

móg si wydoby; a trudami ludzi, jak Manzoni, Gioberti,

Balbo uszlachetniony, przez Azeglio i Cavoura na szersze

wprowadzony pole, z odmienionym w Europie kierunkiem po-

litycznym, doczeka si chwili, w której prawie ju cakiem

sam o swoich losach wyrokowa moe".

Nastpuj inne przykady. Niemcy szukay urzeczywist-

nienia sv\ego ideau na drodze konspiracyjnej, i doszy tylko

do wzmocnienia wszystkich rzdów i reakcyi. Dzi d do

tego samego celu jawnie, bez konspiracyi i wybuchów, a d-
enie staje si coraz silniejszem. O Wgrach sam Kossuth,

gowa rewolucyjnego stronnictwa, mówi w niedawno ogoszo-

nym licie otwartym, ogoszonym w dziennikach angielskich,

e „wyroli ju z pieluch konspiracyi''.

„A jeli teraz z tego ogólnego pogldu na bieg spraw

europejskich, zwrócim si do zada naszych i do dziaa oby-

watelskich w naszym kraju, moemy tylko powiedzie, e
wspólne jest dla wszystkich narodów prawo pewnej moral-

nej dynamiki, e na caym wiecie wspólne s warunki

kadej pracy organicznej, kadej powolnej a mozolnej re-

konstrukcyi. Jeli stronnictwo rewolucyjue w caej Europie

nie widzi nic. przed sob prócz ostatniej mety, to ludzie pracy

organicznej spostrzegaj wszdzie na swojej drodze pewne

punkta, pewne korzyci porednie, do których dy trzeba

i mona, pocigajc za sob raass wspódziaajc, i których

zdobycie przez to samo jest atwiejsze a nie mniej wa^me,

bo przygotowuje ostateczne zwycistwo".

„Aby spraw narodu posun, nie dosy jest widzie

sam tylko cel: trzeba przedewszystkiem patrze na pooenie

obecne, trzeba, z danych wychodzc stosunków, ulepsza je

stopniowo, w miar, jak biece wypadki przynie mog ua-

twienie. Aby naród przyszed do jakiej siy, nie dosy jeden

w nim tylko rozwija element, jedne tylko przypomina mu
potrzeb: adnego interesu nie godzi si zaniedbywa, bo

dopiero ich zbiór tworzy polityczn budow. S, jak wia-
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domo, W kadym kraju stosunki: sucyalue, religijne, inter-

nacyonalne, wojskowe, finansowe, wychowania, sprawiedliwo-

ci, administracyjne^ handlowe, przemysowe, miejskie, rolne,

obyczajowe, naukowe, literackie i t. d. Bez którego z nich,

zapytamy, naród oby si moe w swem yciu codziennem?

który zwaszcza jest mu niepotrzebny do /dobicia i utrzy-

mania swej niepodlegoci?... Wprawdzie, nie wszystkim mo-

na jednako, a zwaszcza w kadym czasie i miejscu zaró-

wno pomaga; ale wszystkie s godne jjamici, godne mio-

ci i trudów, bo wszystkie s niezbdnemi czstkami naszej

politycznej caoci".

„Powiemy w kocu: nikt trwale i szeroko nie moe bu-

dowa, kto nie buduje jawnie. Narody podbite nie maj se-

kretów stanu; ich najgbsze myli, ich najskrytsze denia
znane s nieprzyjacioom. Rzd nieprzyjazny moe wszyst-

kiemu przeszkadza, wszelk prac zbiorow rozprószy,

wszelkiemu rezultatowi zapobiedz — najwaniejszej przecie

korzyci wy^drze nam nie potrafi, bo ta nie ley w owocach

pracy, ale w zaprawionych robotnikach Dobre iiistylucye, na-

wet po swym upadku, zostawiaj ziarno na przyszo. Ale

czy nie zbyteczna dodawa, e aby na takiej drodze suy
ojczynie, potrzeba owego spokoju chrzeciauskiego i pokory,

które nie szukaj wasnej chway ni upajajcych oklasków,

i które moe wanie dlatego, e nie wygldaj tryumfu,

tryumf najczciej odnosz; potrzeba owej cierpliwoci, która

nie jest wcale trwoliw nieczynnoci, ale owszem, jak su-

sznie powiedziano, jest doskonaym uczynkiem : potrzeba wre-

szcie umie czeka, to jest czeka z trudem: ni moris po-

tit>ir, eum rerum jwtiri pufant..^^

„Bro to niebezpieczna, która strzela w rku pierwej,

nim si j na nieprzyjaciela wymierzy, granat, co pka we
wasnych szeregach"... „Sprzysienie, które ma szerzy si

wród tysiców, trwa lata, a zarazem ukry si w tajemnicy,

to pomys niedorzeczny, niemoliwo".
Prawdy to jasne, niewtpliwe, atwe do zrozumienia...

Tak! wszystko co do sowa: tak! A prawdy niewtpliwe,

jasne jak soce, atwe do zrozumienia, zrozumiane nie hy]},
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bro uiebezpieczna, w której skuteczno tylko wyobrania

wierzy moe, jak mówi dowiadczony Woch, towarzysz

Mazziniego, wystrzelia w rku tych, co j nabijali, granat

pk w trzy lata póniej.

Jakich zwalisk narobi!

Kto mia suszno? kto Polsce dobrze radzi?

Ostatni to artyku Klaczki z r, 1859. W nastpnym
jest ich znowu bardzo mao. Wydanie dzie Mickiewicza mu-

siao zapewne zabiera duo czasu, a podró do Woch,
pierwsza w yciu, oderwaa od robót redakcyjnych na kilka

miesicy. Ale jest i powód inny. Nie mówi mi o nim nigdy

ani Klaczko, ani Kalinka, ale mówi o nim Andrzej Komian
w swoich listach. Nieporozumienie w redakcyi Wiadomoci.

Wysza broszura Le Pap et le Congres, inspirowana przez

Napoleona III, krytym sztychem godzca w wadz wieck
Papiea. Rozgos miaa wielki, poruszya cay wiat. Wia-

domoci musiay zaj jakie stanowisko w tej kwestyi,

a zdania byy róne. A. E. Komian pisze 1 lutego 1860 r.

,;Redakcya Wiadomoci rozbija si o t spraw. Po jednej

stronie, katolickiej i narodowej, Zamoyski i Kalinka, po dru-

giej Klaczko, Wrotnowski, Teodor Morawski, ks. Witold

Czartoryski. Po rodku ks. Adam i ks. Wadysaw. Zdawao
si, e Wiadomoci umary i pogrzebane, ale nowe usiowa-

nia zbliyy umysy do zgody. Zdaje si, e do niej przyj-

dzie, ale z wniliwem usposobieniem Klaczki nie mona ni-

gdy by pewnym dugiej jednoci. Ksi ma napisa list

do redakcyi, godzcy wszystkie wzgldy". Dnia 12 lutego

pisze znowu: „Porozumienie nastpio co do dalszego wyda-

wnictwa Wiadomoci. Mnie to nie dogadza, ale nie mogem
odmówi pomocy. Klaczko si usun, jednak bez nieprzy-

chylnoci". Do, e w caym ostatnim roczniku Wiadomo-

ci s dwa tylko drobniutkie artykuy: jeden Wytrwao
kr. Uruskierio, to powtórzenie dawniejszych srogich sarkaz-

mów — drugi, J'olityka francuska kr. Raczyskiego (Rogiera),

to z wszelk sympaty i uznaniem dla autora zarzut, e pi-

sze o sprawach francuskich dla Francuzów, którzy sami mog
o nich sdzi i stanowi, kiedy z poytkiem dla Polaków
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mógby ich o sprawach francuskich owieca, gdyby chcia

pisa po polsku.

Jest wreszcie ostatni artyku w caych Wiadomociach :

Polska w roku 1860, skadany, zbiorowa praca Klaczki i Ka
linki. Jest to, jak mówi Wstp, bilans polskiego ycia z owego

roku, ze starannem, sumiennem dodawaniem wszystkich cyfr

i pozycyj na dobro czy na strat narodu. Jest, w tym roku

przynajmniej, przewyka dobrego nad zem. Autorowie prze-

chodz po kolei wszystkie czci Polski ; dochodz i wyka-

zuj, co która z nich zrobia dobrego i zyskaa, co zrobia

gorzej lub zrobi zaniedbaa Zestawienie bardzo zajmujce,

bardzo rozumnie zrobione; ale któr jego cz zrobi Klaczko,

a któr Kalinka, tego ten w swoim spisie nie oznaczy. Na
domys wic tylko przypuszcza mona, e cay rzeczowy

a pracowity wykaz stanu tych rónych krajów móg by
dzieem Kalinki, a Klaczko dodawa ogólne uwagi. We wst-

pie, w zakoczeniu, mona zdaniem naszem poznawa jego

styl, jego sposoby i zwyczaje pisania. To zakoczenie, rzecz

ciekawa, radzi w polityce polskiej odwoywa si do trakta-

tów z r. 1815, bo to jedyny punkt oparcia, jaki nam daje

istniejce dotd, publiczne prawo midzynarodowe, obowi-

zujce ca Europ. Ta konkluzya czy nie jest moe skut-

kiem pobytu margrabi Wielopolskiego w Paryu i jego roz-

mów z Zamoyskim, z Kalink i Klaczk? Zgodno tej kon-

kluzyi z myl jego adresu z r. 1861 jest uderzajca.

Polska 10 roku 1860 wychodzia przez cig stycznia

1861 r. Na niej skoczyy si Wiadomoci. Rzd pruski za-

kaza je w swojem pastwie (6 stycznia 1861 r.), zamkn
im jedyny jaki miay dostp do Polski. Nie mogc tam do-

chodzi, straciy swoj racy bytu. Zamknito je 1 lutego

1861 r. ').

') Chcieli.my wyliczy, cho wymieni, w.szv.'itk(), co Klaczko
w Wiadomociach pisa. Nie rczymy jednak, czy nam si
to zupenie udao. W spisie, sporzdzonym przez Ka-
link, który mamy pod rk, nie wszystkie artykuy s
oznaczone nazwiskami autorów. Po dlnt:;ich latach nie

wszystko zdiila sol)ie przypomnie. Braków takicli jes
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W czterech rocznikach Wiadomoci zawarta jest naj-

wiksza cz polskich pism Klaczki. Same rzeczy drobne,

artykuy, broszury. Czy to dosy, eby pisarzowi zapewni

stanowisko i znaczenie w historyi literatury jego narodu,

eby go uzna jednym z wielkich pisarzy tego narodu

i z wielkich w nim umysów? Dosy, jeeli w maych roz-

miarach s wielkie myli i wielkie prawdy, wypowiedziane

w sowach wielkiej piknoci i mocy. Artyku czy broszura,

to rzecz biecej, przemijajcej wartoci, jej znaczenie ko-
czy si z chwil, z okolicznoci, która jej daa powód bytu

i praktyczne przystosowanie? Zapewne: ale, cho przechodz

chwile i okolicznoci, to nauki i prawdy do nich stosowane,

na nich objanione, zostaj naukami i prawdami na wieki,

na zawsze, i stosuj si tak samo do nowych okolicznoci,

do nowych stosunków, jak do tych minionych, wród których

powstay. Gdzie wielki rozum przenika i wskazuje warunki

i prawa czy to politycznej saboci i siy, czy artystycznej

piknoci, tam prawda bdzie zawsze, cho przejd czasy,

a zmieni si stosunki. S, i nigdy nie przestan by, prawdy

w Estetyce Arystotelesa, w Macchiavella Rozprawach o Li-

tciuszu; w pismach Klaczki jest i zostanie zawsze nauka

i przystosowanie do spraw polskich, tak jak zostay i nie

wyczerpi si nigdy z pism naszych starych pisarzy. Nie

straci wartoci ani Modrzewski, ani Górnicki, ani Skarga,

cho skutku nie sprawi; ich bezskuteczno, ich daremno,
ich zmarnowanie, w poczeniu z prawd ich nauk i prze-

stróg sprawdzonych history, przez to lepiej zrozumianych,

sprawia, e cze i wdziczno i podziw dla nich miesza

si u nas dzisiejszych z gorzkim alem i skarg na prze-

szo. U Klaczki zmys polityczny i osobny zmys polskiego

interesu, wskazuje najblisze dzisiejsze niebezpieczestwo lub

obowizki; ale nauka, jak on daje wspóczesnym, suy tak

samo póniejszym, bo cho zmieniaj si stosunki i iormy.

mao, ale sa. Bve wi^ci iiKJe, ze i jaki artyku Klaczki

uszed jeg( pamici. Alo jeeli nawet tak jest, to w ka-
dym razie aden z waniejszych.
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nie zmienia si natura rzeczy i natura ludzkich spoeczestw,

a przyczyny i prawa siy i saboci, wzrostu i upadliu, po-

wodze i lilslc s te same przez wszystkie wieki u wszyst-

kich narodów. Klaczko w swoich artykuach politycznych

tak rozumia pooenie Polski w swoim czasie i z tego po-

oenia wynikajce koniecznoci i powinnoci postpowania,

jak niegdy rozumia je Modrzewski albo Skarga, Konarski

albo Staszic. A jak dzi, cho niema elekcyi, ani Liberum

ceto, prawd jest to, co oni z powodu elekcyi lub >:tta mó-

wili narodowi o powodach i o skutkach nierzdu w jego for-

mie ówczesnej, tak prawd jest i zawsze prawd bdzie to,

co Klaczko mówi o naszych próbach i pokusacli,

o naturze i o skutkach tajnych sprzysie, o propagandach

politycznego i moralnego nierzdu przez uierycerskie, nie

chrzeciaskie, nie polskie katechizmy. Prawd tamtych

stwierdzi rozbiór Polski : prawd Klaczki stwierdzi! rok 18G3

i jego skutki a do dnia dzisiejszego. Stracb, co si z nami

stao przez te pó wiel^u, strach, przez jakie jarzma kaudy-

skie przechodzilimy i przechodzimy! Kiedy Wiadowocl

w swoim ostatnim artykule radz odwoa si do traktatów

roku 1815, widz w tera upokorzenie, ujm, potrzebn, ale

bolesn; dzi kto z nas wspomniaby o roku 1815, usyszaby

miech szyderstwa w odpowiedzi, a o równe prawo — tylko

prywatne, cywilne — z innymi poddanymi pastwa rosyj-

skiego upominamy si jak o co dobrego, i doprosi si nie

moemy! Dosy — nie mnómy tych porówna i przykadów;

zbyt to i znane, i bolesne, i daremne. Ale wiedzmy, i nie

zapominajmy, dlaczego tak si stao. Klaczko pyta: Ca-

vour czy Mazzini — my odpowiedzielimy: Mazziui!
Rozumowi politycznemu równa bya, owszem wiksza

od niego, mio ojczyzny, uczucie jej nieszcz i jej go-

dnoci, i one to daway Klaczce te sowa rozpomienione,

gorejce, palce czasem jak rozarzone elazo, a pikne tak,

e z polskich prozaików najwiksi tylko mieli równe, pi-

kniejszych nie mia aden. Tak swoim jzykiem wada, jak

on, tav. uywa wyrazów, tak wydobywa z nich moc i taki
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blask, ledwo kilku umiao przez wszystkie wieki naszego

piraiennictwa.

Literatura mniej znaczy, jak historya, sztuka raniej, jak

polityka, kultura mniej, jak potga, sowo mniej, jak czyn.

Klaczko powtarza to wiele razy; to przekonanie, to stanowi-

sko zachowuje zawsze. Ale to wzgldne mniej jest nie-

zmiernie wiele; a cho literatura sluy historyi, sowo czy-

nowi, cywilizacya potdze, to znowu bez nich nie ma ani

potgi prawdziwej i trwaej, ani penego trwaego ycia w na-

rodach. Dlatego, obok politycznej roli i zasugi Klaczki, staje

ta druga, cywilizacyjna, w jego pracach literackich i kryty-

cznych. Zarzucaj mu niektórzy namitno albo przesad:

inni tryumfuj, e si pomyli w swoich przewidywaniach

co do sztuki polskiej. W przewidywaniach si pomyli, ale

tylko w nioh. W swojem pojciu sztuki, w jej znajomoci,

w jej czci i mioci, nie myli si, i nie widzimy u nas dru-

giego, ktoby mu na tem polu, w krytyce dzie literatury

i sztuki, w znawstwie, w sdzie, w rozumieniu, by wyszy,

a nawet równy.

Klaczko nie by sam w WiarJlomociach i )yoby nie-

sprawiedliwie, mówic o tem, co on pisa, nie doda, e za-

suga Kalinki bya równa, e pismo stao wicej cig co-

dzienn prac tego, anieli wietniejsz, lecz rzadsz prac
Klaczki — niesprawiedliwoci byoby przemilcze warto ca-

ego pisma. Pozwolimy sobie wic powtórzy tu wasne sowa,

dawno wypowiedziane w yciorysie X. Kalinki.

,,Byy Wiadomoci polskie (w swoich maych rozmiarach)

pismem pod wzgldem politycznym, i literackim tak doskona-

em, jak przed niemi czy po nich nie widzimy, które z pism

polskich byoby im równe. Ale byy one i wielk w naszem

yciu nowoci, wielkim nabytkiem i zwrotem. Znajomo
i czujn kontrol siebie samych one pierwsze tak wyranie,

tak silnie affirmoway, jako postulat teraniejszoci i warunek

przyszoci; z Mickiewicza i Krasiskiego wziy wzniosy,

chrzeciauski idea Polski i Europy, a odrzuciy idealizowa-

nie siebie samych; w polityce, jak w literaturze, denie do
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ideaa czyy ze znajomoci i l sdem rzeczywistoci; w je-

dnej, jak w drugiej mówiy prawd. e si podo)a nie

mo^y, nic dziwnego; e na najmdrsze rady ich rozumu

i najgortsze zaklcia icli mioci ojczyzny zatykano uszy,

to pokazao si w bliskiej po nicli przyszoci. Nie przyday

si ; miay garstk wiernycli i przywizanych, co rozumieli

i suchali, ogó dzieli si na takich co nie znali, takich co

nie dbali, i takich, co si oburzali naiwnie lub szkalowali

przewrotnie. Ju w tem do dla redaktorów smutku, a to

tylko jeden z wielu. Czy domylaj si ci — bezmylni albo

przewrotni -- którzy na nich gromy swoje rzucali, czy zdolni

byli poj, jak przebywa mk czowiek z sercem jak by
powinno, kiedy si spostrzega, e jego naród, który on

chciaby mie najlepszym na wiecie i najpierwszyn), nie jest

nietylko doskonaym, ale nawet tak szlachetnym, jak on so-

bie dotd wyobraa? e jego ojczyzna, któr kocha nad

wszystko w wiecie, w przeszoci miaa w sobie samej mnó-

stwo przyczyn swego upadku, dzi ma ich w sobie mnóstwo,

które jej dwign si nie daj? Czy kto wie, jak si zmie-

nia wiat, jak si dusza rozdziera, w chwili takiego odkry-

cia? Odradza si ona zapewne i hartuje, ale co przebywa,

co musi wytrzyma? A potem ten obowizek powiedzenia

prawdy surowej, gorzkiej, bolesnej ! Kto by zmuszony dru-

giemu oznajmi nieszczcie, zada mu cios w samo serce,

ten niech spróbuje wyobrazi sobie, ile to kosztuje powie-

dzie swemu narodowi: nie jeste tam gdzie myla, ale

dalej, bo nie jeste taki, jak o sobie mylisz! Przeladowa-

nie, jakie si za t otwarto znosi, jest niczem w porówna-

niu z tamt boleci, ale boli przecie i ono. A dopiero strach

o przyszo, a zawód w najdroszych i pewnych prawie na-

dziejach, jak pokój paryski Trudno jest zliczy, trudno

dzi odgadn, co przez te lat cztery wytrzymali wydawcy
Wiadomoci'''

.

„Bo i dodatkowych przykroci nie brako. Nieprzyja-

ciele udaremniali robot , szkalowali robotników ; swoi, nawet

bliscy, nie bronili i nie pomagali. W niewielkiej liczbie abo-
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nentów wielkopolskich, gorliwych przyjació miay Wiado-

moci jeszcze mniej. Z liczby najwierniejszych by Kajetan

Morawski i Tadeusz Chapowski. W Paryu samym, u naj-

bliszych, chodna obojtno, albo otwarte wyrzekanie si
Wiadomoci i wszelkich spraw ich. Ks. Adam je ceni,

chwali w nich poprawno i czysto jzyka, ale gorcego
poparcia nie dawa pismu, cho na nie oy. Jego nibli-

sze otoczenie trzymao si jeszcze dalej ; serdecznym, gor-

cym stronnikiem i przyjacielem Wiadomoci by w tem gro-

nie ludzi jenera Zamoyski jeden, i druga jeszcze osoba,

ksina Marcellina Czartoryska, która dzielia wszystkie tro-

ski i denia redakcyi, a nieraz opiek i przyjani swoj
umiaa przynie ulg w trudach i zmartwieniach".

„Nie brako krzyów i cierni na tej drodze, a co po-

mogo znosi je tak wytrwae ? Wanie to dziwne podniesie-

nie serc, to idealne pojcie suby, obowizku, patryotyzmu,

które pod wpywem ostatnich zawodów doszo u n'ch do

swego szczytu. Wszystko ze, jakie mogo by w Polsce, da-

wnej czy dzisiejszej, trzeba wyplewi z niej jak chwast —
ale najpierwej z siebie samych, bo inaczej nie mona dru-

gich uczy, ani od nich da. A wic zmusi si do cier-

pliwoci, bo Polska bya popdliwa ; do wytrwaoci, bo bya
niestaa; do pokory, bo bya zuchwaa; do wyzucia si z oso-

bistoci, bo ona mioci wasn i obraliwoci nieraz si

gubia".

„Wiadomoci byy doskonaem pismem, ale byy feno-

menem i wyjtkiem zupenym pod wzgldem pojcia, z ja-

kiem redaktorowie przystpowali do dziea. To bya suba
Boa, to b3'o powoanie, obowizujce do wyszej doskonal-

szej cnoty, prawie jak powoanie zakonne; kto tym sposo-

bem myl Bo, prawo Boe, spraw Bo podejmowa si

krzewi i w ycie wprowadza, ten sam z siebie wszelki

stary kwas musia wyrzuci. Kto dla swego dziea chcia

Boej pomocy, ten musia na ni zasuy; kto chcia pismem

robi dobrze, a nie szkodzi, ten musia prosi o wiato,

o ask, o natchnienie... Kiedy w wanej jakiej kwestyi wa-
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ny artyku mia by napisany, redaktorowie nie zaczynali

go pisa inaczej, jak po spowiedzi i komunii. Byo i jest

wiele pism sawniejszych od skromnych nieznanych Wiado-

moci, ale wzniolejszego pojcia publicystycznego zawodu

i obowizku, cnotliwszego jego penienia, nie byo nigdy

i nie ma".
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I.

Nieszczt liwa mio. Wydanie dziel Mickiewicza. Podró do Woch
Listy do Gazety Codziennej. Powrót do Paryji. Biuro. Wiadomoci.
Teatr amatoiski. Wypadki warszawskie. mier ksicia Adama Czar-

toryskiego. Biuro paryskie i jego prace. Dziea Mickiewicza wycho-

dz. Korrespondencya Mickiewicza.

Przypuszczam, e W latach Wiadomoci polskich, 1857 —
1858, przebywa Klaczko mio, nie pierwsz zapewne, ale

jedyn wielk i - nieszczliw. Dlaczego to przypuszczam ?

na jakiej podstawie? Sam nigdy mi ani sowem o tem nie

wspomnia; w znanycli mi jego listach nie spotykam a-
dnego opowiadania, adnego zwierzenia, adnego imienia.

A wic slid domys, e to byo i e byo w tych latach?

Tak myleli i mówili paryscy przyjaciele Klaczki, wiad-
kowie jego ycia: widywali go ponurym, syszeli gorzkie

wybuchy rozpaczy. Póniej jeszcze, w r. 1861 — 1862, wisia

przy biurze Klaczki jego rk napisany, w ramki oprawny,

wiersz Malczewskiego: „Zycie tylko boli, gdy kwiat jego zgi-

n". Drobne to poszlaki, ale jednak co wskazuj. W licie

do Kastorego, z lutego 1859 r., pisze Klaczko, e mier
Krasiskiego otrzsa go z tego ycia zgniego, w jakiem by
„od lat tylu", i e nawet „z umysu i z duszy mojej spada

cie, który je obleka od czasów ju tak dawnych. Gdyby
Bóg da, abym w istocie móg si uwolni od zmory cicej
na mnie— od wspomnie, co mi rozszarpay dusz, a mózg
wolnym a piekielnym wypaliy ogniem". To ju wskazówka

wyraniejsza. Wprawdzie nie mówi Klaczko co to za zmora,

16*
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CO za ogie, ale widocznie jaki ból wielki; a kiedy ustne

podania mówi o gwatownej w tych czasach mioci, przy-

puszczenie jest bliskie, e to o niej mowa. W jednym licie

do Januszkiewicza, z Neapolu 1860 r., znajduj si takie

sowa: „Jeeli moja witej pamici Pani jest vv Paryu, to

mi nie pisz nic, bo ju do mnie przeladuje jej wspomnie-

nie". Na zakoczenie tych oznak czy poszlak, jeden szcze-

gó, W ostatniej chorobie, ale na lat par przed mierci.

Klaczko kaza sobie odwin rkaw od koszuli i zdj bran-

soletk, któr pod nim nosi ukryt. Prosta zota obrczka,

bez adnego napisu, bez adnego imienia, bez adnej daty,

bez jednej litery. Kaza j odda do kocioa, na odzocenie

kielicha, albo na jaki inny pobony uytek. To bya oczy-

wicie pamitka; moga by i po matce wprawdzie, ale je-

dnak prawdopodobniej nie po matce, tylko po jakiej inaczej

kochanej. Jaki by przebieg tej mioci, jakie jej dzieje?

Moe Kastory, moe Januszkiewicz wiedzieli co o tem, skoro

Klaczko w listach wspomina im o tej mioci ; ale ich niema,

niema kogo pyta, od kogo si dowiedzie o szczegóach.

Zostaje tylko ogólna wiadomo, e kocha i e by nie-

szczliwym. Czy mia jakie nadzieje wzajemnoci? Robi je

sobie kady zakochany, wic i on robi je musia, a gdy si

w nadziejach zawiód, rozpacza. Ze swojem za usposobie-

niem wraliwem i namitneni, móg zrazu przesadza sobie

te nadzieje, a potem wpa w wielki gniew, gorycz, rozpacz.

Kto bya ta, któr kocha? Nie ubliy si jej pamici,

jeeli si wymieni jej imi. Bya to ksina Zeneida z Ho-

lyskich Kaziniierzowa Lubomirska. Szlachetne serce, ywy
umys, wielki wdzik, przywizyway do niej wszystkich do

pónej staroci, do mierci. Dla Klaczki miaa szczer przy-

ja i zachowywaa j zawsze. I u niego take gorycz i roz-

pacz nie przeszy w obojtno: owszem stay si z czasem

przywizaniem i przyjani. Przypadek zrzdzi, e bylimy

na jednem miejscu, w Neapolu, kiedy przysza wiadomo
o mierci ksinej (w kwietniu r. 1893). Udzieli mu tej

wiadomoci, czy j zatai? Lepiej e j usyszy z ust -przy-

jaznych, ni gdyby si dowiedzia z dzienników. Wzruszony
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by bardzo. Po kilku minutach prosi, eby go zostawi sa-

mego na reszt dnia. Nazajutrz wyjecha z Neapolu.

Gownem zatrudnieniem Klaczki, obok Wiadomoci pol-

skich, byo wydanie Dziei Mickiewicza. Zbiorowego i dobrego

nie byo: rzecz prosta, e jego potrzeba daa si uczu i uznan
bya za powinno, zaraz po mierci poety. Januszkiewicz,

od samego pocztku Emigracyi wydawca tylu rzeczy pol-

skich, by wskazanym jako ze wszystkich najbardziej biegy

i dowiadczony, wskazany take czci i mioci, jak mia
dla poety przez cae ycie. Drugim wskazanym do tej pracy

by Klaczko: do wydania umiejtnego, do porównywania

i wyboru tekstów, do strony krytycznej i estetycznej przed-

siwzicia doskonale usposobiony przez znajomo podobnych

wydawnictw zagranicznych, i znowu przez cze i mio
Mickiewicza. Ju w r. 1856 prowadzi korespondency z Lau-

sann, w nadziei, e moe tam da si odszuka jaki lad
wykadów o Literaturze aciskiej ; list taki przytacza prof.

Józef Kallenbach w swojem dziele o Mickiewiczu. W r. 1858

donosi Klaczko Kastoremu, e tocz si ukady z Woltem (wy-

dawc petersburskim), e dojd do skutku, e Henriuel-

Dupont zrobi rycin Mickiewicza, i e z Jauuszkiewiczem wy-

dadz dziea w przecigu jednego roku, w omiu tomach.

Nie wie wic jeszcze, e ich bdzie jedenacie — tern mniej,

e zamierzony rok przecignie si do lat trzech.

Zajty wic jest tem wydawnictwem, kiedy w poczt-

kach r. 1860 nastpuje nieporozumienie w redakcyi Wiado-

moci polskich; zdaje si, e przestan wychodzi. Klaczko

w kadym razie pisywa nie chce, usuwa si. Tak pisze

Andrzej Edward Komian. Powód, którego wyranie nie po-

daje, jest rónica w sprawie wadzy wieckiej Papiea. Za-

moyski i ICalinka obstaj przy niej gorcej, Klaczko nie bez-

wzgldnie. I wtedy nadarza mu si niespodziewana sposobno
podróy do Woch. Gazeta Codzienna w Warszawie przesza

na wasno Leopolda Kronenberga, a pod redakcy Kraszew-

skiego: pragnie oczywicie korespondencyi z Woch w tej chwili,

tak niezmiernie wanej. Robi propozycy Klaczce, on przyj-

muje.
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Podró do Woch! Któ o niej nie marzy, jeeli nosi

w duszy cze wielkoci, a mio piknoci. Historya, i sztuka,

i natura, cign do Wioch kad wyobrani cokolwiek yw-
sz ca sil wspomnie, powabów, szlachetnych wrae-
Pragnie widzie Wochy cho raz ten co w nich nie by,

tskni za niemi, pragnie widzie ten, co je widzia. Jake
dopiero musia pragn i marzy czowiek z organizacy tak

wyjtkowo artystyczn jak Klaczko, wraliwy na pikno,
wyksztacony na wielkich dzieach tak tw^órczych jak kry-

tycznych, od modoci zagbiajcy si w Dantego, zachwy-

cajcy si sztuk, a nie mniej j rozumiejcy! On przez

ca swoj modo musia marzy o Woszech, pyta, czy,

kiedy, bdzie mu danem widzie na wasne oczy to, co

zdaleka zna i kocha, co widzia „oczyma duszy". Ma-

rzy, pragn, a nie móg ; nie mia za co pozwoli sobie

tej rozkoszy. Teraz znalaza si mono, nadarzya si spo-

sobno. W Paryu nie wstrzymywao go nic. Z Wiado-

mociami nie by w zgodzie, wanie z powodu spraw wo-

skich; innych obowizkowych zaj nie mia; korrekt dzie

Mickiewicza móg poczt odbiera i odsya. Do wyjazdu za
nciy go Wochy nietyko swoim staym urokiem, ale i hi-

storyczn chwil, przeobraeniem jakie przebyway. Wojna

skoczona, Lombardya odebrana, pokój w Ziirichu zawarty.

Ale dalej ? jak si obróci, jak si rozwinie obudzony popd
do jednoci woskiej ? Co wiat, a w szczególnoci Francya,

powie na gotujce si i dokonywane anneksye? lito, Ca-

vour czy Mazzini wemie gór i pokieruje tym popdem?
Co zrobi Papie, i co z nim zrobi te siy narodowe jedne,

a drugie rewolucyjne? Chwila bya wana, w najwyszym

stopniu dramatyczna, a dla umysu politycznego Wochy w tej

chwili byy tak ciekawe, tak zajmujce i pocigajce, jak

zawsze dla artysty. Klaczko si nie waha, propozycy przy-

j, wyjecha, i pisywa Listy z Woch ').

') Zapomniane tak, e nie wiedziano nawet o ich egzysten-

cyi, wydobyte s wieo i przedrukowane przez Dr. Fer-
dynanda H o s i c k a w Prxcf/l(hie Polskim.
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Pierwszy pisany jeszcze przed wyjazdem, w Paryu,

18 marca 1860 r. Domylamy si w nim programu, zawia-

domienia czytelnika, czego si ma spodziewa od korespon-

denta, o czem ten zamierza pisa. Na samym wstpie spo-

tykamy wielk smutn posta „wielkiego Florentczyka, co

zadanie czowieka, obywatela i chrzecianina, z powanej

i surowej pojmowa strony; ywot jego by trudem trudów,

a jego pie bya czynem". Wspaniaa jest charakterystyka

Dantego, który „swój naród miowa, cicia nim cay wiat

zadziwi, ale temu narodowi nie schlebia, ani mu pobaa,
nie wzbija go w dum i nie mikczy pieszczeniem, przy-

war jego nie mieni cnotami, a w sabociach jego nie upa-

trywa siy, przebiera w nim, nie nazywa go wybranym,

karci go surowo i adnej bolesnej nie oszczdza mu prawdy"

i... „zostawi przykad rzadkiej harmonii midzy gieniuszem

a charakterem".

Po takim wizerunku drugi, Petrarki, „Skadny, dowci-

pny, uprzejmy, uczony, wielbi pokój luby i samolubny, pe-

en hodów i odów, próny trosk i ofiar. Od kolebki do

grobu szuka tylko zgieku, rozgosu, rozrywki, rozkoszy . .

.

hardego ducha a kruchej duszy, lekkiego pióra a lejszego su-

mienia... peen sprytu i prónoci, przygotowa zdawna i sta-

rannie t improwizacy zapau (koronacy swoj na poet) . .

.

Kto bawochwalstwa formy nie posuwa do ateizniu myli, kto

dla barwy ycia nie powica prawdy ywota, ten dugo b-
dzie way wieniec nad posgiem Petrarki, i moe go w kocu
nie pooy".

Z tych dwóch „nie wieszcz Komedyi, ale pieniarz so-

netów zosta ulubieceni narodu. Dla Dantego mieli Wosi
grube komentarze, Petrark przycisnli do serca, przyjli go

dusz, uniemiertelnili naladowaniem. Przez wieki by gie-

niuszem Italii, sta si symbolem jej ducha" i t. d.

Co to wszystko ma wspólnego z Wochami roku 1860?

co robi Dante i Petrarka w korespondencyach do dziennika

o biecych dzisiejszych sprawach? Jest zwizek, i zaraz

si pokae. Klaczko pyta, spodziewa si, myli, e zachodzi

wielka zmiana we Woszech, e one zaczn by, oka si
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„nietylko Petrarki, ale i Danta ojczyzn". Bdzie na miejscu

patrza, uwaa, ledzi, czy tak jest, czy silny mski harto-

wny duch i patryotyzm bierze gór nad rozmikczonym a bez

treci. O tem on bdzie pisa. Pikno natury lub sztuki

moe czasem wywoa z niego jaki wykrzyknik mimowolny,

ale nie o nich chce mówi, nie chce powtarza sto razy po-

wtórzonych uniesie — i frazesów. Jak zapowiedzia, tak i zro-

bi. Jego listy, jego felietony, to s polityczne gównie arty-

kuy, czasem lekkie, humorystyczne, artobliwe, ale powane
i gbokie zawsze. I zawsze tendencyjne, nauczajce. We
wszystkiem, co mówi o Wochach, o ich roztropnoci i o ich nie-

bezpieczestwach, co w nich chwali albo gani, jest zawsze ukryta

alluzya do nas, nauka, przestroga, albo przykad dla Polski.

List drugi z Chambry, ze stolicy tej Sabaudyi, której

anneksya do Fraucyi jest wanie w toku. W Anglii, w Niem-

czech, wielkie oburzenie, w caej Europie pewne zdziwienie,

rozczarowanie, na widok tej bezinteresownoci Napo-

leona III. Ale w samej tej Sabaudyi o któr chodzi, jakie

uczucia? jakie ale czy gniewy na t blisk i ju niechybn

zmian odwiecznych stosunków i losów? Odpowie Klaczko

na to pytanie, ale przedtem zajty jest inn myl. Ten kraj

przypomnia mu jednego swojego znakomitego syna, Józefa

de Maistre. Nie dawne czasy, sam Klaczko by ich wycho-

wacem, kiedy to imi oznaczao jakiego „Arymana czy Czar-

uoboha moralnego wiata i nowszej umysowoci. Ale nowsze

dowiadczenie i nowsze publikacye ukazuj t posta w ja-

niejszem i w prawdziwszem wietle. Wielki umys i wielki

pisarz, zmusi do uznania nawet przeciwników; nikt ju nie

omiela si zaprzecza, a szlachetno czowieka, wznioso
i dobro serca, wydobywa si z pod okrzyczanej ponurej su-

rowoci"- A z pod tej surowoci, bezwzgldnoci, wiele do-

bywa si na wierzch prawdy? Klaczko nie przyjmuje bez

zastrzee de Maistra teoryj, ale podziwia w nim wielk

sum gbokich i wpywowych poj. „On mnie razi i obu-

rza w wielu miejscach, ale i tam, gdzie mnie gromem razi,

razem z tym gromem widz nietylko byskawic gieniuszu,

ale i roztwierajce si na chwil niebo nieskoczonoci".
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W pierwszym licie, z Parya, by Petrarca na par
do Danta i na jego przeciwiestwo; tu podobnie przy sa-

baudzkim Józefie de Maistre staje Genewczyk Rousseau.

Klaczko uznaje jego zasugi, jest mu „wdziczny za to, e
pierwszy wród filozofów XVIII wieku podniós gos za ja-

kim sensem moralnym, e mia si ogosi wyznawc Boga.

Nie by to Bóg prawdziwy, Bóg-czowiek, tylko Bóg-duch,

Bóg-uczucie. Ale zawsze >y zwrot i postp zbawienny od

Boga materyalistów i od Boga Voltaire'a. Ale uczucie ru-

bowa Rousseau do uczuciowoci, prawa serca zamieni sofi-

stycznie w bezprawie namitnoci, w yciu da przykad umy-

su, który nie w obowizkach, ale w sentymentach, a wa-
ciwiej mówic, w dranieniu, znajduje regu bytu. Sta si
wreszcie wielkim mistrzem tej szkoy, która nie moe uwie-

rzy, biedna, e \^6g si przemieni w ciao, a za to co chwila

ciao przemienia w Boga. I dlatego mam do Jana Jakóba

wstrt".

Na kocu listu zadaje sobie Klaczko pytanie, coby po-

wiedzia de Maistre Sabaudczyk, de Maistre legitymista, g-
boko i gorco wierny swojej ojczynie i swojej dynastyi,

gdyby widzia Sabaudy oddawan Francyi? Co autor dziea

O Papieu odpowiedziaby na broszur O Papieu i kon-

yresief Coby on myla, próna rzecz dochodzi i mówi. Ale

co o tem myli sama jego ukochana ojczyzna, Salmudya?

To jest pytanie na czasie. Odpowie na nie Klaczko w na-

stpnym licie.

Sabaudya nie stanowia nigdy politycznej jednoci z Fran-

cy, bya odrbna, udzielna. Ale z pochodzenia, ze krwi,

z jzyka, obyczaju, cywilizacyi, ona zawsze t)ya i dotd
jest, francuzk. Z Wochami nie czy jej nic zgoa, prócz

tego przypadku, e jej ksita zostali królami sardyskimi,

a niebawem zostan moe woskimi. Ona si za woskie

sprawy i interesa bia wiele razy, i dobrze, ale woskiego

patryotyzmu nie czuje. Pikna Italia nie jest jej ojczyzn;

t jest ona sama dla siebie. Ma silne przywizanie do swoich

ksit, do swojej dynastyi, nie ma adnego do ich Pie-

montu. A kiedy waga Piemontu przecigna tych ksit
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na tamt stron Alp, kiedy sia rzeczy kae im mie Wo-
chy za swoj spraw gówn, Sabaudya nie ma do nich alu,

yczy wszelkiego dobra, ale za nimi na tamt stron Alp

nie pójdzie. W poczeniu z Francy zostanie czem jest;

przyczepiona do Woch, byaby geograficznie, etnograficznie,

cywilizacyjnie obc i obojtn przyczepk. Interesa eko-

nomiczne, atwo nauk i wychowania, wszystko cignie na

stron Francyi. Nawet duchowiestwo sprzyja bardziej ce-

sarzowi, ni królowi, który moe w niedalekiej przyszoci

podpa pod kltwy kocielne. Za Wochami obstaje w ca-

ej Sabaudyi tylko jedno stronnictwo, rewolucyjne, bo we
Woszech widzi sprzymierzeca rewolucyi, a spodziewa si

jej tryumfów na kiedy — we Francyi boi si jej poskro-

mienia. Tu wic auneksya bdzie atw i bdzie szczer.

Inaczej moe by w Nicei. (Klaczko kae pisa Nicea, nie

N i z z a , bo po acinie nazywa si ona zupenie tak, jak mao-

azyatycka soborowa Nicea). Nicea jest wosk; jzyk, oby-

czaj, historya, wszystko naley do jednoci woskiej : tam

moe by trudniej.

Oto, co wydo)y i wniós Klaczko z obserwacyj, z roz-

mów z Sabaudczykami podczas swego pobytu w Chambery,

i pojecha do Turynu.

W nastpnym licie opowiada smutne dzieje tej pod-

róy: przepraw przez Cenis w niegach, mrozach, nocnych

ciemnociach, i w jakiej strasznej na saniach osadzonej bu-

dzie. Jedzie w niej we dwóch, z towarzyszem modym Fran-

cuzem; pocieszaj si i pomagaj sobie wzajemnie w tej bie-

dzie. Francuz trzyma pod pacb w rkach, piastuje na ko-

lanach, jak tek z papierami; strzee jej jak oka w go-

wie. Co on tam ma? Nie banknoty z pewnoci; moe jakie

rachunki, prospekty handlowe, albo inynierskie plany ? Roz-

mawiaj naturalnie o polityce: Francuz z ywoci a nawet

z niezwyk znajomoci rzeczy tómaczy nage zawarcie po-

koju w Yillafranca. Cesarz musia go zawrze wobec mobi-

lizacyi pruskiej. W razie wojny nie byby móg postawi nad

Renem wicej jak czterdzieci tysicy ludzi. Dojedaj do

Turynu, egnaj si, zamieniaj karty wizytowe, i pokazuje
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si, e towarzyszem podróy by mody dyplomata, p. Bene-

detti, a w owej tece wióz ni mniej ni wicej tyllio ostateczny,

w Paryu uoony akt odstpienia Sabaudyi i Nicei, do pod-

pisu przez l^róla Wilitora Emmanuela. Ten sam Benedetti,

gony jalco dyplomata w póniejszych latacti cesarstwa, ten

sam, który si tak smutno wsawi, tak mao wiedzia i widzia

i przewidzia jako pose francuski w Berlinie w r. 1870.

Tego samego dnia przyjeda do Turynu Ricasoli, i przy-

wozi take akt anneksyi, tylko waniejszej i milszej : przy-

stpienie Toskanii, do unii z Piemontem. Przed kilkoma

dniami przywióz Farini tak sam uchwa z Bolonii. Ta
bya z góry pewna, atwiejsza: nikt nie wtpi, e Romania

i Emilia pragn tego poczenia. Ale Toskania, przez cae

wieki tak dumna w swojej odrbnoci, tak o ni zazdrosna,

Florencya, taka wielka w historyi pr/.ez ludzi których wy-

daa, czy ona zechce zrzec si tej samoistnoci ? czy ten Ce-

zar pozwoli si zrobi drugim? To pytanie niepokoio i króla

i samego Cavoura. Rozwiza je ten, co dzi rozwizanie

przynosi, Ricasoli. Po wyjedzie Wielkiego Ksicia wzi dy-

ktatur w Toskanii i tak umia spraw prowadzi, e j dla

Woch wygra. Czowiek niezwykej zdolnoci i siy woli,

jak dowodzi jego ycie, w krótkoci przez li^laczk opowie-

dziane. W r. 1848 stumi republik Mazzinistów, i Floren-

cy odda Wielkiemu Ksiciu. Ale ufa i wierzy w jego na-

dal konstytucyjne liberalne rzdy. Zawiód si, zniós to

milczeniem, przez dziesi lat gospodarowa w swoich ma-

jtkach. Ale gdy przysza sposobna chwila, wystpi, uj
ster spraw, i pokierowa je jak chcia. Dzielny czowiek nie-

zaprzeczenie, ale moe a straszny. Przytacza Klaczko jeden

fakt z jego ycia. Mia on , i powody zazdroci o on. Pe-

wnego wieczora wsiad z ni do powozu, niby na ba, ale

nie na bal j zawióz, tylko do jakiego swego zamku w Ma-

remmach, i tam j trzyma, a póki nie umara — czternacie

lat! Druga Pia di Tolomei, tylko tamta bya niewinna.

Wjeda tedy Ricasoli do Turynu, tumy ludzi, wjazd

tryumfalny: ale dla Klaczki uroczyste wraenie pryso za

dotkniciem rzeczywistoci prozaicznej. Tryumfator kania
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si na wszystkie strony, a kaniajc si odsania — peruk!

ysina moe by pikn, poetyczn, tragiczn: peruka musi

by komiczn. Ta aureola z cudzych wosów nad gow
ma stanu zmrozia zapa korespondenta, który w bardzo

abawnyra ustpie prosi wszystkich ysych, eby mieli od-

wag swojej ysiny. Gezar si jej nie wstydzi, a niele wy-

glda jadc w tryumfie na Kajntol.

Tryumf jaki cichy, spokojny — a wydaje si raczej

ch(jdnym. Jak w okolicznoci podobnej zachowaaby si

ludno Parya? jak ludno pewnych stref p')nocnych,

gdyby jej kto przywozi rado, szczcie? Gdzie wttski

zapa, gdzie ten temperament, skonny do uniesie i do obja-

wów uniesienia? Tak rozmylajc, spotyka Klaczko czowieka

niepokanego, grubego, w okularach, który z papierami pod

pacli wchodzi w bram ministerstwa spraw zagranicznych,

Cavour! Jakto? on? ten, co to wszystko sprawi, on nie pa-

trzy na tryumf, nie jest przy królu, przyjmujcym akt unii?

On, jak eby si nic nie stao i nie dziao, idzie zaatwia
swoje codzienne czynnoci? Czy on nie tómaczy czasem

chodnego zachowania si turyskiej ludnoci? Czy to nie

temperament piemoncki, dbay o rzecz wicej, ni o pozory?

Patrzy Klaczlio na otwarcie pierwszego parlamentu woskiego,

syszy mow tronow Wiktora Emmanuela, a w niej syszy

brak upomnienia o spokój, o cierpliwo, o posiadanie siebie,

kiedy si tak wiele, tak nadsjiodziewanie wiele i nadspo-

dziewanie atwo dostao! Na wdziczno ludzk nie bardzo

liczy w ogóle, ale jednak nie moe bez zdziwienia uwala
w usposobieniu Wocliów wzgldem Francyi czego zimnego

i niechtnego. Z Supergi podziwia pikny widok, a groby

królów nasuwaj mu pikn charakterystyk Ivarola Alberta

i jego tragicznych losów, zestawienie jego z synem, zupenie

innym, nie tak zawiym, nie tak te gbokim i tragicznym;

na tem koczy swój pobyt w Turynie i jedzie dalej dn Flo-

rencyi.

Gdzie Dante? gdzie Micha Anio, Medyceusze, Macchia-

velli i wszyscy inni? Niema ich w tych listach, jak eby ich

nigdy nie byo we Forencyi. Listy s cile polityczne, dzi-
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siejsze: piszcy nie patrzy na dawne dzieje i chway Wioch,

tylko na ich obecne pooenie, na przyszo jaka z niego

moe wynikn. Raduje si oswo)odzeniem, pragnie i yczy
niepodlegoci zupenej, utrwalonej ; widzi denie do zjedno-

czenia caego pówyspu. Ale czy ono moliwe? Te róne

czci, tak odmienne, tak osobne i niezalene od drugich,

czy one zrchc, a choby chciay czy zdoaj zrosn si

w organiczn jedno i cao? I^ombardya przyczona, To-

skania, Parma, Modena, Bohuiia przyczyy si same. Ale

czy na tern koniec? Samo to ich przyczenie jest przeciwne

traktatowym postanowieniom, moe kadej cliwili sta si

midzynarodow kwesty i komplikacy. Francya czy b-
dzie na to dalej patrzaa przez szpary, czy bdzie moga?
Wyprawa Garibaldego do Sycylii moe nie skoczy si do-

brze; a gdyby nawet, to zostaje Neapol. Zdoby go nie a-

two; zla go w jedno z Piemontem trudniej. A dopiero nad

wszystkiem, i przed wszystkiem, kwestya rzymska. Jak si

ta rozwie? jak wpynie na dalsze losy Woch? Wochy
zjednoczone musz dy do Rzymu, jako do swojego rodka

cikoci, do swojej stolicy. Papie nie moe im Rzymu ust-

pi. Do francuskich planów, do konfederacyi woskiej pod

swojem przewodnictwem, i on si nie skania, i Wosi jej nie

chc. Wypdzi go jak w r. 1848? Nie pozwoli Francya, jej

wojsko jest w Rzymie. Jakie wyjcie, jaki moliwy koniec?

Droga Woch najeona trudnociami i szkopuami, a wszystko,

co one dotd zrobiy i zyskay moe si o te szkopuy rozbi.

Wyjcie znalazo si nieprzewidziane. Wochy doszy

do swe^o celu przez wojn prusk, przez pogrom Francyi

i upadek cesarstwa. Ale w r. 1860 tego nikt przewidywa

nie móg, i Klaczko, bawic we Florencyi, szuka odpowiedzi

na te pytania: chce doj, jak Wosi wyobraaj sobie dalszy

przebieg swojej sprawy, jakie upatruj drogi wyjcia. Szuka

tego w rozmowach, w dziennikach, w broszurach : ale docho-

dzi do tego tylko wniosku, e róni rónie widz i prze-

widuj.

Klaczko podziwia, z powodu wjazdu Wiktora Emmanuela

do Florencyi, cywilizacy tej ludnoci, która umie obchodom
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takim nada charakter dostojny i estetyczDj. Podziwia wi-

cej jej cywilizacy uioraln i natur szlachetn. Tu ludzie

i stronnictwa walcz z sob, ale do walki nie uywaj brzyd-

kiej podej broni. Oni jedni na drugich nie kami, nie rzu-

caj potwarzy, nie szkaluj si. Kewoucyonista legitymisty

i nawzajem legitymista rewolucyonisty, nie posdza i nie

oskara o brak patryotyznni, có dopiero o zdrad. Maj
poszanowanie ludzi, poszanowanie przekona, i poszanowanie

siebie samych. Ale czy i jak potrafi doj do swego celu,

do siebie nawzajem przysta? Chmurne )yo niebo nad Flo-

rency, gdy do niej król wjeda, a na horyzoncie sprawy

woskiej take cimur nie brak. Toskauczyk i Piemontczyk,

sprowadzeni razem, czuj si nie swoi w tern towarzystwie,

nie wiedz co z sob pocz, patrz na siebie jak na nie-

znanych i obcych. Król widocznie zafrasowany, nie umie

nawet wyrazem twarzy pokry troski. Idzie dalej t drog,

ale nie jest pewien czy ona dobra. Mówi, e kiedy z Wa-
tykanu pada ekskomunika, paka. Do Cavoura mia powie-

dzie, e pójdzie z nim a do bram piekielnych, ale nie za

te bramy — iimyni razem, e za duo misa woyli na roen:

upiec go bdzie mona chyba przy ogniu dziaowym. An-

ueksye wbrew ziirichskieniu traktatowi, zagadkowa postawa

Francyi, los Wenecyi, wyprawa sycylijska, Neapol, a nade-

wszystko Rzym, wprawiaj Wochów w niepokój i obaw.
Klaczko stara si bada, pozna, co oni myl: czynni poli-

tycy, jak d'Azeglio, Poerio, Mamiani, Arese, uczeni, jak Tom-
maseo, Aberi, Montanelli, widz pooenie Woch bardzo

rónie. Najmielszym, najpewniejszym dobrego koca wydaje

si Ricasoli. I on byjy wola, eby Garibaldi nie by pyn
do Sycylii, eby dwór neapolitaski by da konstytucy i re-

formy; ale jednemu przeszkodzi, drugiego sprawi, niebyo
mocy i sposobu, a ostatecznie wszystko si szczliwie uoy.
Montanelli, ju w modoci sawny jako uczony, wielki pra-

wnik i pisarz, profesor uniwersytetu w Pizie, w r. 1848 o-
nierz i czonek republikaskiego rzdu we Florencyi, po po-

wrocie W. Ksicia emigrant, za wojskiem francuskiem dopiero

wróci do ojczyzny; ten wróy ze wszystkich najsmutniej.
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Boleje nad opuszczeniem Wenecyi, ale utrzymuje, e Wochy
powinny byy stan na gruncie pol^oju w YiHafranca, cho
przyl<rym, bo na tej drodze mogy doj do rozwizania

liwestyi zgodnego ze swoj natur i ze zdr(»vv jtrzyszloci.

Rzesza, l^onfederacya, to jest dla nich forma bytu przyro-

dzona i jedyna ywotna. Z odrclmoci rónych miast i re-

publili wyrobia si caa wielko woskiej historyi — i cywi-

lizacyi: ta odrbno jest w ich uauirze, w ich krwi. A te-

raz przychodzi pónocny barbarzyniec, Piemont, Ictóry do

woskiej historyi i cywilizacyi najmniej nalea, najmniej

w niej znaczy, i chce nad wszystkiem wzi gór, stopi

w jedno na to, eby p;tnowa. Ta cz chce by caoci!
A wszystkie zasugi i chway Forencyi, czy Wenecyi, czy

Rzymu maj si podda? Nie potrafi, choby najbardziej

chciay. Natura i historya odezw si i upomn o swoje

prawa, i ta jedno, choby si dokonaa, nie zdoa trwa.

A dopiero Rzym! Montaneli nie jest „klerykaem", nawet

nie katolikiem, ale Wochy katolickie s, i takiemi zosta

musz. Papie musi by panem u siebie, a ze wieck sto-

lic w Rzymie, by nim nie moe. Nie skoczyoby si na

upadku jego wadzy wieckiej : w dalszym widoku ukazuje

si upadek Kocioa, upadek wiary. W naszych czasach za
na miejsce zburzonego katolicyzmu nie Luter przyjdzie, ale

Yoltaire. I takie to odrodzenie chc zgotowa Wochom! Ce-

sarz francuski mdrze i szczerze cicia ich dobra, lviedy ra-

dzi konfederacy wosk. Wywiedli go w pole Piemontczycy

:

oni z nim nie byli szczerzy, oni mieli w sercu swoj dz
panowania przez zjednoczenie. A gdy si spostrzeg, gdy si

na tern pozna, nie dziw, e spuci bro do nogi i zawar

pokój z Austry.

Takie róne opinie, takie wróby z rónych stron do-

chodz do Klaczki. On je zapisuje i niewtpliwie chce da-

lej dochodzi, bada, porównywa i i)omau wyrabia wa-
sn opini, wasne wnioski, kiedy niespodziewane zdarzenie

pooyo koniec jego korespondencyi do Gazety Codziennej.

Cenzura warszawska zapowiedziaa redakcyi, e nie pozwoli

n c mówi o kwestyi papieskiej. Kraszewski zawiadomi
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O tern Klaczk. Klaczko, który o tej kwestyi pisa chcia

i o niej pisa musia jako o gównej midzy woskiemi,

zrzek si dalszy cli korespondencyj
;
jego listy si urway.

Osobiste ici nie zastpi. Jest ich kilka i rzucaj wia-

to na ówczesne usposobienie Klaczki, na jego stosunek do

kwestyi rzymskiej : mianowicie ogoszony przez p. Meyeta

w 1*. 1907 w Nowej Gazecie list do Lenartowicza. Ten mie-

szka ju we Florencyi. Jak si uoyy stosunki pomidzy
nim a Klaczk? Lenartowicz, bardzo dobry, móg przeba-

czy przykry dla siebie artyku o Gladyatorach ; ale Klaczko

czy zrobi co ze swojej strony, eby t przykro zagodzi?

Czy okaza mu jaki al, e si z nim obszed tak nielitoci-

wie? Musiao zapewne zaj co takiego, skoro zaszo zbli-

enie, ale wiadomoci wszelkich brak. Zblienie jednak jest

faktem, skoro jest list, i to poufny, zwierzenie swoich wrae
i przekona.

List przykry, powiedzmy to otwarcie. Klaczko, jak

wszystko wiadczy i dowodzi, jest przeciw wadzy wieckiej

Papiea: chciaby go widzie sternikiem woskich de do

niepodlegoci. Z redakcyi Wiadomoci polskich wystpi z po-

wodu tej kwestyi. Rzecz atwa do zrozumienia. Wyswobodze-

nie Woch, to przecie sprawa dobra, sprawiedliwa: Namiestnik

Chrystusa nie moe tego nie widzie. Czemu tego otwar-

cie nie powie? czemu nie staje przy tej sprawie dobrej?

Klaczko myli i czuje to, co mylao i czuo bardzo wielu

najszczerszych nawet katolików, myli i czuje to, co czu

i myla i mówi Zygmunt I^rasiski, kiedy w r. 1848 mia
audyency u Piusa IX. Nie widzia, nie rozumia, nie wie-

dzia tego, co wiedzia Papie, e pod dobr spraw krya

si i przekradaa dno za, e wyswobodzenie Woch nie

byo celem jedynym i caym, e by drugi: zburzenie Ko-

cioa, zgadzenie chrzeciastwa, odchrzecianienie wiata.

Klaczko nie pojmowa i nie wierzy, iby ze mogo si -
czy z dobrem, pod jego flag przemyca; dlatego nie móg
poj postawy i postpowania Papiea, dlatego pisze to samo

mniej wicej, co przed laty mówi Mickiewicz w swoich

dwóch ostatnich kursach. „Stolica Apostolska nie moe w so-
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bie znale adnego uatchnienia z góry? nie moe wydoby
z siebie adnej myli wyszej, adnego sowa potnego, któ-

rel)y j i spraw ludów wyniosy nad mizerne ludzkie ra-

chuby" i t. d. Ale cbo mona wyrozumie jego uczucia i ich

powody, to nie mona przyzna mu susznoci. Mona tylko

znowu wyrozumie, e wraliwy bardzo, patrzcy z zapa-

em w stron pikn i sprawiedliw spraw woskich, do obu-

rzenia bardzo skonny i w niem namitny, l^iedy zobaczy.

i palcem dotkn rónych maoci, paskoci, niskoci w wiec

kich rzdach Stolicy w., i w ludziach otaczajcycli Piusa IX,

e wpad w gniew i oburzenie, a z nich w przesad. Ale to

wyrozumiawszy, nie mona mu oszczdzi cikiego zarzutu.

Nie mia prawa mówi choby poufnie, nie mia prawa my-

le, e „niewola ludzi i ludów jest ich celem" ~ „w Neapolu

morduj ludzi, ale przynajmniej nie krzyuj Boga",

I to ten sam Klaczko, co w r. 1849 nie mia do sów
oburzenia na tych, co Papiea z Rzymu wygnali, ten sam, co

przed pótora rokiem napisa Katechizm nierycerski i trzs

si cay ze zgrozy na buuierstwa Mierosawskiego? To co

w tym licie napisa, byoby na swojem miejscu w ustach

Mierosawskiego, w jego ustach nie! Wiem, e tych sów nie

byby nigdy powiedzia publicznie, ani ogosi drukiem, ale

nawet w poufnym licie nie powinien by ich napisa ; na-

wet w swojej wasnej ukrytej myli powinien by je stumi,

poskromi, nie da im si zoy. Mówimy o nich dlatego,

e ogoszone s, e mog one, sowa Klaczki, sta si do-

godn broni w rkach nieprzyjació ICocioa. Cofn si

ju nie dadz, a Klaczko umar i odwoa ich nie moe.

Niech wic zostan na przykad i na przestrog, jak roz-

dranione nerwy i namitny temperament mog najlepszego

czowieka ponosi, i unie po za jego gbsze i stae prze-

konanie, po za jego wol.

Doda jeszcze mamy obowizek, e sowa powysze

brzmi bardzo dziwnie w uszach czowieka, który nie raz

i nie sto razy sysza, jak Klaczko mówi o Piusie IX nie

ju ze czci, ale z gorcem, rzewnem, czuem podziwieniem.

Przed swoj chorob miewa czsto sposobno i powód mó-

St. Tarnowski: Jiiliau Klaczko. 57
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wienia o Leonie XIII, o jego Encyklikach. Rozumia ich do-

nioso, oddawa sprawiedliwo, ale czsto koczy so-

wami: „Przecie to nie Pius IX; mój kochany Papie, to

tamten".

S listy do Januszkiewicza. Ten, piszc do ony, na-

rzeka czsto na Klaczk, e jedc po Woszech, nie odsya

korrekty Mickiewicza, albo odsya j nieregularnie; Klaczko

si tómaczy, przeprasza, obiecuje popraw. Z ustaniem ko-

respoudencyi iistal i dochód z Gazety Codziennej, a trzeba

przecie i we Woszech jeszcze zosta i do Parya wróci.

Januszkiewicz radzi, obmyla sposoby, przesya fundusze.

13 czerwca.

„Mój kochany i dobry i drogi Eustachy.

„Dzikuj Ci, dzikuj Ci z caej duszy za Twój list

drugi — bo pierwszy razi mnie jak gromem. Miae racy

niezawodnie, mój drogi i dobry przyjacielu. Ale gdy Twoje

dobre poczciwe serce zbyt dugo sierdzi si nie mogo na

tego nieznonego Juliana, pozostaje mi tylko z caej duszy

Ci ucisn, a potem za przykadem wielkiego Scipiona za-

miast wszelkich dyskusyj, uda si na Kapitol dzikowa
Bogom, co te niechybnie jeszcze dzi uczyni".

„52 Via Babuino. Rzym 7 lipca 1860 r.

„Mój kochany Eustachy! Nie wiem, czy, e listy tu za-

trzymuj na poczcie, czy skutek to tradycyjnej niedonoci,
ale wystaw sobie, e dopiero przedwczoraj odebraem Twoje

dobre pismo z dnia 25 czerwca. To niechaj Ci tómaczy mój

list z poniedziaku i moje naglenie; wedug rachuby ludzi,

których si pytaem, dugo si zwlekaa Twoja odpowied

i dlatego drugi raz szturmowaem, bo jyem w bardzo przy-

krem pooeniu bez grosza na zupenie obcej ziemi. Mame
Ci dzikowa za Twoj dobro, która przezorno sw a do

Marsylii rozcigna? Za powrotem cisn Ci rk — czem
lepszem odwdziczy si nie mog. A wróc niezadugo, na

kocu przyszego miesica. W Neapolu dvva tygodnie zaba-

wi, a potem tydzie we Florencyi, i z Florencyi na Li-
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Yorno i Marsyli wprost do Parya. Do Florencyi wstpi
musz, bom tam zostawi wszystkie moje ksiki i papiery

(midzy innemi tom prozy Adama), których do Rzymu za-

bra nie mogem, bo rzd ojcowslci nie lubi ksiek i papie-

rów; gdyby nie to, tobym Ci ju std wysa tom prozy. Ale,

mój drogi i dobry Eustachy, nie bd gorczk, nie spiesz

si z)ytecznie, daj Ci sowo, e za powrotem wezm si
do dziea i je prdko ukocz. Sam przyznae, e zbyt na-

glie; a by mi byo, gdyby dla tej niecierpliwoci wyda-

nie na czem ucierpie miao. Zaklcia i zy Wolfa ') nic

nie pomogy: robimy wydanie pomnikowe, a nie lisigarskie,

wic w nakadzie musimy si stosowa do wewntrznych

wymaga pomnika, a nie zewntrznych cenzury i odbytu.

Có z Henriuelem?") i czy sztych postpi? Aby ju wszyst-

kie zaatwi interesa, musz Ci te powiedzie, e mi nie-

. maego klina wbi w gow ze swoj kopi Zalubin Naj-

iuitszej Panny Rafaela. Rafaela Zalubin Najic. Panny
niemasz zgoa w Rzymie i nie mog si domyle, czego wa-
ciwie chcesz? Tu w Rzymie s Rafaela Koronacya N. Panny
w Watykanie (z epoki perugiskiej), i Transfiguracya tame;
nastpnie Zoenie do grobu w galeryi Borghese (z pierwszej

epoki), a w kocu niedokoczona Koronacya w Watykanie,

i tame Madonna di Foligno Oto wszystko ze witych
obrazów Rafaela tutaj. Zalubiny, t. j. Sposalizio, jeli si nie

myl, w Neapolu, chocia dure Postpski') rai prawi, e
w Medyolanie. Cokolwiek bd, pisz zawsze o co Ci chodzi —
ale wybrae we mnie nieszczególnego porednika; bo ja si
na malarstwie nie znam, a jeszcze mniej na cenach, jakie tu

za kopie daj. W kadym razie trzeba aby da miar tak

dobrze obrazu (jakiej go chcesz wielkoci), jak pienidzy (do

jakiej sumy si posun), wtedy poradz si tu ksiy na-

szych i artystów i postaram si jaki ukad zrobi. Tylko

spiesz si z odpowiedzi, bo ju niedugo tu bd bawi.

^) Petersburski ksigarz i wydawca.
^) Henriquel-Diipont, sawny sztyoharz.

") Znany malarz religijny; on mia racy, nie Klaczko.

17*



260 JULIAN KLACZKO.

Niezmiernie mnie ucieszye wiadomoci, e pani Wsowi-
czowa ma si lepiej".

„Nie pisz Ci nic o Kzymie. Rachuj tu na „Bo po-

moc", t. j. na koalicj przeciwko cesarzowi, na mier jego,

a jeli jaki Ravaillac std nie wyjdzie, to tylko dlatego, e
im brak odwagi, nie za woli".

„Czytaj zakoczenie Irydyona"

.

„A kochaje mnie, jak ja Ciebie z caego serca i z ca-

ej duszy. Julian".

Neapol 28 sierpnia 1860 r.

„Mój kochany drogi Eustachy ! Pisz do Ciebie, aby

umierzy, jeli mona, Twój gniew, e tak dugo zwlekam

z powrotem. Odwouj si do Twojej duszy, do Twojej wra-

liwoci, do Twego zapau dla spraw witych i wielkich

i pytam si Ciebie, czyby Ty mia wiksz moc odemnie,

czyby Ty chcia i móg opuci Neapol w chwili, jak obec-

nej, gdy co dzie, co godzina syszysz, e si wszystko wnet

rozstrzygnie, e Garibaldi tu pod murami, e król ju na

statku i t. p.? Nie; jestem przekonany, e i Ty na mojem

miejscu by za nic w wiecie nie opuci Neapolu w podobnej

chwili; i dlatego pisz miao do Ciebie, proszc o pobaa-

nie, ale zarazem pytajc si Ciebie, czyby Ty by lepszym

odemnie? Czekam wic w Neapolu koca pierwszego aktu

przynajmniej — bo ile to innych jeszcze nastpi! Czekam

i wedug wszelkiego prawdopodobiestwa dugo ju czeka

nie bd. Garibaldi ju w Salerno, wybieram si nawet tam

jutro, aby widzie obóz powstaczy; skoro zawita do Neapolu

samego (jeli Pianelli go nie zwyciy, o czem wtpi naj-

mocniej), powiem, em widzia raz w yciu dramat wielki —
i wróc natychmiast do Parya".

„A dramat to prawdziwie wielki, nauczajcy — nau-

czajcy przedewszystkiem dla królów; nie bd Ci opisywa

tego, com widzia — tyle o tem ju pisano, tyle ju zapewne

o tem czytae, Ty, co wszystko czytasz; a telegraf zreszt

wyprzedzi o wiele z ostatecznym rezultatem mój list, i zrobi

go pod tym wzgldem arcyniepotrzebnym. Powiem Ci tylko,
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mój drogi, e jestem wiadkiem najciekawszego widowiska

w wiecie: rzdu, który jak nieg topnieje, bez niczyjego

przyczynienia si, dynastyi, która upada pod brzemieniem

nicoci— czego podobnego nie wystawi sobie aden, co tego

na wasne nie widzia oczy. Nie wierz w cuda walecznoci

ze strony powstaców: garstka to nie szykowna, i z wyjt-

kiem killcu Anglików, Wgrów^ i naturalnie kilku zaprawnych

i wiernych i dawnych towarzyszów Garibaldego, wcale nie

heroiczna — ale wojsko za to neapolitauskie jest kwiatem

podoci, tchórzostwa i kannibalizmu. Tu w Neapolu samym

nikt nie mie kiwn palcem, wszyscy si boj ; mimo wszyst-

kich u.siowau wysanników Garibaldiego, niepodobna tu byo

najmniejszego wywoa ruchu — a jednak dynastya upadnie,

upadnie nikczemnie, sromotnie, jak na to zasuya! O Bóg

jest wielki— i gdy Indzie dziaa nie maj odwagi, On sam

bierze w rk spraw, i obraca w perzyn wszystkie waro-

wnie podoci!"

„Co dalej bdzie, czy Garibaldi w istocie po zdobyciu

Neapolu popynie do Fiumy i zapali Wgry? Czy Francya

zechce, czy bdzie moga wzi na siebie odpowiedzialno

wszystkich tych kroków? Bogu to jednemu wiadomo! Ja

jestem tu miotany i gany nadziej, obaw, weselem, roz-

pacz — yj w piekle i raju zarazem!"

„Ach co te tu widziaem, mój drogi, mój dobry Eusta-

chy! Widziaem powrót emigrantów po dwunastoletniem od-

daleniu, i przyjcie ich przez rodziny, co te lata w aobie

przepdziy ! Widziaem straszne te ciemnice, w których j-

czeli winiowie! Widziaem straszne wynalazki naj podlej-

szego terroryzmu i despotyzmu w wiecie! Widziaem wiele

rzeczy wielkich, wzruszajcych, strasznych, piknych, i to

wszystko przy owieceniu ognia Wezuwiuszowego i bkitu

golfu— widziaem rzeczy, o których dugo za powrotem ga-

wdzi bd z Tob, mój dobry, mój drogi Eustachy!"

„A teraz jeszcze jedno na ostateczne zaspokojenie : skoro

tylko telegraf Ci doniesie, e co stanowczego tu zaszo w Nea-

polu, powiedz sobie wtedy miao, e w tydzie po tej dacie,

wskazanej przez telegraf, ucinie Ci serdecznie i osobicie

Twój — Julian'',
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Przed wyjazdem z Neapolu jakie zajcie, i\tórego po-

wodu doj nie mona, a które mogo skoczy si pojedyn-

kiem, bo skoczyo si wyzwaniem. Z kim? Z jakim p. Fer-

rer, o lvtórym wiemy tyle tylko, ile mówi jego karta wizy-

towa: U commendatore Achille Ferrer. O co? O jakie sowo

obraliwe: ale jakie i z jakiego powodu? tego nie wyjania

list wiadka, któremu Klaczko swoj spraw powierzy. Ten

wiadek, to p. Visconti-Venosta, póniej prezydent gabinetu

ministrów we Woszech, a list jego znalaz si midzy pa-

pierami Klaczki. Oto jak brzmi:

„Monsieur! Je m'empresse de Vous rendre compte de

la mission, dont Yous m'avez fait Thonneur de me charger

aupres de Monsieur Ferrer. Je me suis presente cbez Mr. Fer-

rer, et je lui ai dit, que la manier, dont ii avait cru mettre

fin a une discussion, qui n'avait d'aileurs rieu de personnel,

en pretendant Vous imposer silence, constituait pour Vous

une offense, et que je veuais lui demander formellement de

votre part, la reparation, que les hommes d'honneur ont Tha-

bitude de demander, lorsqu'ils se croieut offenss".

„Mr. Ferrer m'a alors rpondu, que, bien que les pa-

roles par lui prononces n'eussent pas dans sa pensee Tin-

tention d'une offense, cependaut, pour calmer toute suscepti-

bilitó de votre part, ii n'besitait pas a Vous en prsenter ses

excuses".

„II ne me restait, Monsieur, qu'a preudre uote comme

Yotre representant de cette declaration, qui satisfait a Votre

honneur et met fin a ma mission".

„Je Vous preyieus, qu'avant de Vous euvoyer cette lettre

j'en ai donn lecture a Mr. Ferrer, qni n'a pas cru soulerer

aucuue objection. Agrez, Monsieur, Tassurance de ma consi-

dration la plus distinguee".

Emile, Yisconti de Yenosta.

Naples, ce 29 aout 1860.

Satysfakcya wic zupena, a osoba wiadka dowodzi,

e Klaczko mia ju stanowisko powane w ówczesnym wo-
skim wiecie.
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Po powrocie musia Klaczko zamierza jak wiksz
prac o sprawach woskich, bo midzy jego zapiskami jest

jeden karton cay zapeniony materyaami i dokumentami do

tych spraw. Raporta ambasadorów z Turynu, Florencyi.

Rzymu i Neapolu, noty ministrów do nich, prawie wszystkie,

jeeli nie wszystkie, z r. 1849 i 1850, przepisane jeeli nie

wprost z francuskiego archiwum, to z urzdowych ogosze.

Ale przytem ani jednego sowa Klaczki.

Za powrotem do Parya, we wrzeniu r. 1860, zasta

w nim Klaczko nowo: to Biuro, które miao owieca opi-

ni europejsk o sprawach polskich, a nawzajem opini pol-

sk o pooeniu politycznem ogólnem, europejskiem, podug

którego mielibymy kierowa swojemi zamysami i l^rokami.

W ówczesnym stanie rzeczy, w podniesieniu polskich uczu

i nadziei, wywoanem wojn wosk, taki kierunek wydawa
si tera potrzebniejszym, im wiksze byo prawdopodobie-

stwo kroków bdnych i szkodliwych: a znowu uwaga wiata,

zwrócona podówczas na róne sprawy narodowoci, dawaa
nadziej, e i na spraw polsk zwaa zacznie. Dostarcza

jej wiadomoci, owieca j, zdawao si rzecz nietylko

wskazan i poyteczn, ale konieczn. Ta myl i ta praca

obrócia si w kocu le, okazaa si ona take bdn i szko

dliw. Ale zwaywszy ówczesny stan rzeczy, przenoszc si

w usposobienie ówczesne, nie mona przynajmniej dziwi si,

e myl wydawaa si dobr, a praca bya podjt. Bardzo

czynnie, bardzo gorliwie odrazu. Ta czynno wzrosa i roz-

wina si dopiero silnie po wypadkach warszawskich z lu-

tego 1861 r., i do tej chwili odkadamy obszerniejsz wiado-

mo o Biurze. Tu, zapisujc jego zawizanie tylko, zazna-

czamy, e Klaczko by z góry uwaany za jego czonka

z boej aski, za jeden z jego filarów, za zdolno i si pier-

wszego rzdu, do powodzenia i skutku przedsiwzicia ko-

nieczn. Nie usuwa si bynajmniej, owszem pochwala po-

mys gorco, przystpi chtnie, zajmowa si odrazu czynnie

i gorliwie.

Nieporozumienie z Wiadomociami ijolskiemi nie musiao

by bardzo gbokie, skoro po powrocie z Woch Klaczko wró-
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ci i do wspólpracowuictwa, i z Kalink razem pisa Polsk

10 roku 1860. Ti jeneraem Zamoyskim, pomimo rónicy w zda-

niu o kwestyi rzymskiej, z domem Czartoryskich, stosunek

musia by na nowo cakiem dobry, bo widzi si Klaczk

z nimi nie w urzdowyci i politycznycli tyllco, ale w towa-

rzyskich nie wanych a zabawnych, sprawach. Widzi si go

mianowicie uczestnikiem teatru amatorskiego. Nie wystpo-

wa w nim jako aktor, ale urzdza, uczy aktorów, by r e-

y s e r e m. Oto ten drobny szczegó z ówczesnego polskiego

ycia w Paryu.

Pani jeneraowa Zamoyska i jej siostra panna Cecylia

Dziayska, umyliy zrobi ks. Adamowi Czartoryskiemu mi
niespodziank na jego imieniny. Niespodziank miaa by ko-

medya, a w niej synowa ksicia, pierwsza ona ks. Wadysawa,
córka królowej hiszpaskiej Krystyny, grajca po polsku. W Pa-

ryu najgbsza tajemnica: ale z odlegoci ona do Hotelu

Lambert nie dojdzie, wic Andrzej Komian donosi swoim, e
komedya si przygotowuje, e sam uczy si roli, i e Klaczko

uczy ksin Amparo. W papierach Klaczki znalaz si bru-

lion afisza, jego rk pisany, odmienny cokolwiek od wy-

drukowanego w Listach Komiana. Zapowiada on, e ama-

torowie „bd mieli zaszczyt i zuchwao odegra Zrzdno
i i)rzekor Fredry". Zrzd by Andrzej Komian, Przekor

Teodor Morawski, Ludomirem Rogier Raczyski, Zosi ksi-

na Amparo. Komian opisuje, jak si wszystko dobrze udao,

jak stary Ksi by rozczulony, jak wszyscy byli kontenci,

„nawet Impresario Klaczko". {Listy, tom IV, str„ 196). Po

przedstawieniu Deotyma improwizowaa powinszowanie dla

Ksicia.

Czy nie do Deotymy pisa Klaczko list, którego bru-

lion znalaz si w jego papierach, a który rzuca wiato cie-

kawe na jego sd o sobie samym, o swoim talencie i sta-

nowisku? List jest do jakiej pani. Ta pani przysaa Klaczce

jaki podarunek (moe ksik?) z napisem, który jemu wy-

da si zbyt pochlebnym. Dzikuje, a zarazem protestuje

przeciw przesadnym pochwaom. Ale ta pani pisze take,

skoro on mówi o jej talencie; pisze wiersze, skoro on dwa



SD O SOBIE. 2o5

Z nich przytacza. Std przypuszczenie, naturalne, e t pa-

ni musiaa by Deotyma'). Oto ten sd Klaczki o sobie

samym

:

„askawa Pani ! Posaniec Pani zaslioczy mnie wczoraj

w chwili wanie, kiedym wychodzi z domu, byem ju na

ulicy i mogem tylko na razie w dwóch sowach zawiad-

czy (jak tego dano) proste odebranie i)rzesyki. Nie my-

laem tem bynajmniej wywiza si z i)owinnoci wyranego
i szczerego podzikowania za dar tak uprzejmy. Czyni to

obecnie, ale zarazem czuj si w obowizku jak najwyra-

niej te zaprotestowa przeciwko wierszom do mnie wysto-

sowanym, które Pani na pierwszej karcie swej przesyki za-

pisa raczya. Powiadasz Pani w nieb, e „mowa moja by-

skawic, pióro tcz lub piorunem". Na Boga, cóby Pani

wikszego powiedzie moga o Mickiewiczu, o Dantem ? czy
by Pani inaczej moga si wyrazi o samym proroku Iza-

faszu? Wiem, e poezya ma swoj osobn sfer i swoj pod-

niesion mow, e figury jej nie geometryczne, ale retory-

czne, a wszake i jej mowa jest, a przynajmniej powinna

by, ludzk, i ona powinna zna miar. Miara nie jeste

nawet dusz wszelkiej sztulci? Harmonia midzy myl
a form, midzy treci a jej objawieniem, midzy pikno-

ci a prawd, to przecie najwysze prawido, najwysze
powoanie mistrzowskiej twórczoci".

„Niechaj mi wolno bdzie miar t zastosowa przed Pa-

ni, w przedmiocie, który dla Pani nie moe mie nic dra-

nicego, bo w przedmiocie mojej wasnej wartoci. Czy

Pani w istocie wierzysz, e ja „w przyszo patrz miaym
duchem, teraniejszo mierz sta sdu szal" i „pod mi-

nionych lat caunem czytam prawd gronolic?" Czy Pani

w caej szczeroci ducha daa mi to wiadectwo, któregobym

*) Na zapytanie w tej mierze odpowiedziaa Deotyma a-
skawie, e sobie nie przypomina ani adnego swojego
wiersza do Klaczki, ani jego listu; uie ma za przecho-

wanych papierów z czasów swego pobytu w Parya
w r' 1860.
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ja nie tak atwo da nawet najwyszym wiata gieniuszom?

Otó Pani na to wszystlco jednym prostym odpowiem faktem.

S we Francyi pisarze, jak Renau, jak Rigault, jak Monte-

gut, Paradol lub Bineaa — pisarze t sam mniej wicej co

ja uprawiajcy niw, do tego samego mniej wicej co ja na-

lecy zawodu, pisarze, którycli si povvaa, ale których nikt

do rzdu gieniuszów liib pierwszych gwiazd nie zalicza

;

z których nie jeden moe nawet nie jest znany Pani, tak

mao zyskali rozgosu, — a z którymi ja jednak mierzy

si nie mog , z którymi mierzy si próbowaem — i na

próno!"

„I niech Pani nie myli, e do sprostania im przeszka-

dzao mi czy to uprzedzenie Francuzów do cudzoziemca, czy

te trudno oddania mych myli w jzyku obcym — bynaj-

mniej. Francuzi nie szczdzili mi ni serdecznej zachty, ni

yczliwej rady, a jzyk francuski o tyle przynajmniej mia-

em w swej mocy, e w wyraeniu mych myli nie sta mi

na zawadzie: a podobnie powiedzie musz i o pimiennic-

twie uiemieckiem, w którem równie swych si dowiadcza-

em. Zewntrzne warunki wspózawodnictwa byy dla mnie

te same co dla drugich, a przecie nie potrafiem odznaczy

si, zwróci na siebie uwagi, wyj z tumu i stan na

równi z pisarzami, których kady znawca, powtarzam, po-

waa, ale których nikt do „chwa narodowych'' nie zalicza.

Nie sprostaem, bo wysi s odemnie wiedz, zdolnoci,

si, rozwag, talentem. Jake nierównie take wyszym
odemnie niejeden prosty pisarz Timesa lub Edinhurgh Re-

vieio, który nigdy nawet ze swojem nie wystpuje nazwi-

skiem, który yje w cieniu a ginie w zapomnieniu. A pro-

sz Pani uwaa, e mówi tu wci tylko o ludziach ta-

lentu ze skromnej sfery publicystyki, nie mówi nic o praw-

dziwych mistrzach wiedzy i sowa, z którymi mierzy si
nigdy te zreszt nie miaem roszczenia. Niech Pani ani

myli, e w tern tak niemiosiernem ocenieniu wasnych zdol-

noci powoduje mn skromno uporna i na przebój: nie,

bynajmniej! Wiem, e wszystko jest wzgldne w ludzkich

sprawach, i jeli dotd moe zdziwiem Pani moj wzgldn



SD O SOBIE. 267

pokor, zadziwi j te niezawodnie jeszcze bardziej nast-

pn wzgldn dum, gdy powiem, e w porównaniu z wielk,

z wiksz nawet czci obecnych polskich pisarzy / mej

sfery, nie jestem w istocie bez pewnej wartoci. Bo si cze-

go gruntownie uczyem, bo nigdy o czem bd nie pisz

bez pewnej wiadomoci lub przynajmniej bez pewnego przy-

gotowania, bo wa swoje sowa i szanuj swoje pióro, bo

wreszcie, jelim bardzo daleki od równie miesznego jak

grzesznego nazywania mojej pracy pisarskiej „kapastwem",
jak to wielu u nas czyni witokradzko, w tej mojej pracy

jednak, bardziej ni na gos ludzi, uwaam nagos sumienia—
jak to nie wielu u nas teraz czyui, niestety!"

„Wszake Pani nie gniewa ten przykad, który daj na

czowieku, Pani obcym zupenie, ten mój eksperyment za

prawd In aima viU, bo na wasnej dokonany osobie? Oby

ten przykad móg zaway w jej umyle, i oby j móg
zachci do podobnych porówna w kwestyach nierównie

waniejszych, w sprawach nierównie godniejszych! Pani, ja

sów lekko nie rzucam, i nietylko gramatycznie, ale i logi-

cznie staram si zawsze godzi przymiotnik z rzeczownikiem.

Wic moesz Pani by przekonan, e nie dla samego kom-

plementu Pani powiadam, e masz dar wielki, potny, e
posiadasz skarb jzyka polskiego, jakim si teraz moe aden
z yjcych poszczyci nie jest w stanie. Gdyby tylko nieza-

przeczonemu bogactwu odpowiadao umne i rozwane niem

szafowanie! Gdyby tylko nadzwyczajny i wielki talent móg
uzna nieodzown potrzeb miary, prawdy, pokory! Gdyby
tak szczliwej naturze przysza w pomoc dobra szkoa, za-

prawa na rzetelnych wzorach, l^rytyka wasna i obca, i su-

mienna, i gdyby zamiast zwodnego Sic itur ad astra, Pani

obraa sobie trudne, bardzo trudne, ale wierzaj mi Pani e
jedynie godne haso: Vitam impendtre rero !'''

Jedyne to, jakie znamy, wiadectwo, jak Klaczlco poj-

muje swoj zdolno i warto. wiadectwo bardzo dla niego

zaszczytne, a nawet zadziwiajce ze wzgldu na t mio
wasn, jak niezaprzeczenie mia. Tutaj za okazuje si
nietylko skromnym, ale a pokornym. On jest tylko publi-
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cyst! On nietylko o tern uie moe myle, eby dorówna

wielkim pisarzom, ale nie zdoa, cho chcia i próbowa,

dorówna publicystom, jak Prevost-Paradol, krytykom, jak

Emil Montegut! Tamci przewyszaj go i wiedz i talentem,

jak on znowu przewysza wspóczesnych publicystów i kry-

tyków polskich. I on to mówi szczerze, on na prawd myli

e tak jest. We wasnych wspomnieniach znajdujemy take

dowody, jak on uwaa si za niszego od takich, jak Saint

Marc-Girardin albo Paradol. Myli si oczywicie; aden
z tamtych nie zostawi po sobie Studyów dyplomatycznych,

jak aden krytyk nie zdoby si na Wieczory Florenckie.

Kie ta pani, Deotyma czy inna, przeceniaa jego, ale on nie

docenia siebie. Ona miaa racye , kiedy mu mówia, e „te-

raniejszo mierzy sta sdu szal, czyta prawd grono-

lic". Ale on moe dlatego ceni si za nisko, e jeszcze nie

by si zupenie dowiadczy. On jeszcze wtedy nie przejrza,

nie odsoni, nie obnay Bismarcka, jeszcze nie zgbi Dan-

tego i Michaa Anioa, jeszcze i Bezimiennego jyoety nie hyl

wytómaczy, dopiero nad nim pracowa. Wprawdzie ju
i Sztuka polska, i Kreiuni, i zwaszcza Katechizm nierycer-

ski wystarczay na to, by go przekona, e ci Francuzi od

których si nisz3^m mniema, jeeli nawet (co wtpliwe)

przewyszali go wiedz, to nie dorównali mu si uczucia

i si sowa. Ale nie mniej, moe tem wicej owszem, pi-

kne jest to jego skromne wyobraenie o sobie.

Dnia 1 lutego 1861 r. wyszed ostatni numer Wiado-

moci polskich : zakaz rzdu pruskiego zada im ostatni cios.

Miesic nie by si slvocz\, kiedy zaszy pierwsze wypadki

w Warszawie, obchód rocznicy grochowskiej, strzay, pogrzeb

zabitych; zadziwienie, przeraenie rosyjskiego rzdu wygl-
dao jak jego cofanie si.

Podpisany by w tym czasie w Paryu, pierwszy raz

widzia tych wszystkich ludzi: ks. Adama, Zamoyskiego,

Klaczk, Kalink; zawozi cokolwiek pienidzy dla Biura

i korespondencye. Midzy temi szczególnie zwracao na sie-

bie uwag sprawozdanie Augusta Gorayskiego o stosunkach

i stronnictwach na Wgrzech. Czynnoci Biura szy zwykym
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normalnym trybem, kiedy ta wiadomo spada jak piorun

z jasnego nieba — jak tcza, zapowied koca potopu, myle-

limy wtedy. Wraenie byo przejmujce wszdzie, nawet

u Francuzów. Przykre dla cesarskiego rzdu, starajcego

si o dobre porozumienie, moe o przymierze z Rosy; zaj-

mujce, nawet imponujce dla publicznoci, dla dzienników.

Jedne z zapaem, inne z sympaty tylko, ale wszystkie

owiadczay si po stronie polskiej. Wród Polaków wrae-
nie wstrzsajce i (zrazu) bogie, radosne. Najrozumniejsi^

najdowiadczesi widzieli mimowolny wyraz i popd szlache-

tnego uczucia — nie widzieli przygotowania, nie dostrzegli

rki spisku, ukrytej pod uczuciem i popdem warszawskiej

ludnoci. Rozumieli odrazu, e ten popd moe by naduy-

tym, skrzywionym i e tego niebezpieczestwa trzeba si
strzedz; ale przewaaa nadzieja, e do tego nie przyjdzie,^

e to pikne, wzniose uczucie mioci ojczyzny nie da si
nakrci i uy na jej szkod. Z tern samem wraeniem
przyjedali do Parya i zgaszali si do Biura jego czon-

kowie lub przyjaciele polityczni. Zawiecia wiara, nadzieja,

8 co si zmienia, e bdzie lepiej. W tej wierze najgort-

szym, najbardziej uniesionym, by moe Jenera Zamoyski;

ale Ludwik Woowski naprzykad, taki trzewy i raczej cho-

dny, mia j take i wypowiada z rzdkiem u niego wzru-

szeniem. Stary ks. Adam ze zami w oczach przyciska do

piersi gow dwóch modych, którzy do niego przyszli z ja-

kim raportem i mówi: „Ja ju nie doyj, bom za stary,

ale wy doczekacie". Ignacy Plichta nie doczeka, umar modo
w kilka lat póniej

;
podpisany doczeka lat siedmdziesi-

ciu — a czego doczeka

!

Klaczko by bardzo wzruszony, i by uniesiony. Widzia

i wskazywa róne trudnoci i niebezpieczestwa, ale wie-

rzy i zapewnia, e to co byo, to si skoczyo i nie wróci —
zmiana by musi, system, zasadniczy kierunek polityki ro-

syjskiej w Polsce doczeka si upadku. Oni sami to czuj,

kiedy tak nie wiedz co pocz, chwiej si, cofaj si: za-

maa si spryna, która dotd dawaa im ruch a trzymaa

ich dumn hard postaw. Trzeba z chwili korzysta, trzeba
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ku to elazo, kiedy si rozgrzao, ku na dwie strouy, w opi-

nii Zachodu a przedewszystkiem Francyi, i w Rosyi wpywem
na rzd a postpowaniem roztropnem.

Praca w Biurze stal si teraz gorczkow. Z kraju

sypay si listy jalv z rogu obfitoci, przyjedali wysacy,
a dzienniki na wycigi domagay si wiadomoci.' Trudno byo

nastarczy. Praca bya podzielona i)omidzy wielu, ale dzienniki

najwaniejsze naleay do Jeneraa Zamoyskiego i do Klaczki.

Oni odwiedzali redakcye, oni informowali, do nich zgaszali

si znakomitsi wspópracownicy, oni take pisj^wali sami. Za-

moyski mao, rzadko. Klaczko czciej. Niepodobna dzi, po

tylu latach, przypomnie sobie i wskaza, który artyku De-

hatów naprzykad, albo który ustp w artykule pisanym przez

Francuza jest jego pióra, ale pisywa nieraz, a objania i in-

spirowa stale, prawie codziennie.

Pierwsze tygodnie byy pracowite i byy stosunkowo

atwiejsze; ale kiedy pierwsze wraenie przeszo, kiedy rzd
cesarski zacz rozwaniej ogarnia i ocenia pooenie, wy-

stpia trudno dziaania na ten rzd przez opini, a dzia-

ania zrcznego, ogldnego. Cesarz chcia i potrzebowa przy-

mierza z Rosy; wasny pocig i wzgld na opini francu-

sk kazay mu okazywa si yczliwym dla Polski. Ufa
i liczy, e swoim wpywem zdoa wyjedna u Rosyi tak
zmian systemu, która Polsk zaspokoi. Do tego dc, nie

móg oczywicie Rosyi uraa, musia wystpowa jako jej

przyjaciel. Ale w tem trudnem pooeniu zachowywa si

chwiejnie i niezrcznie: cofa zrobione kroki, odwoywa wy-

powiedziane sowa. Kiedy w urzdowych lub pó-urzdowych

dziennikach ogosi, e w dobrej woli i szlachetnych zamia-

rach cesarza Aleksandra II jest pewne i najlepsze wyjcie

z dzisiejszej sytuacyi polskiej, obruszaa si opinia polska

i wpywaa na francusk. Kiedy dzienniki paryskie wyst-

poway ostro przeciw tej lub owej nocie lub artykuowi ogo-

szonemu w Constitiitionnel albo w Monitorze, rzd spieszy

da satysfakcy tej opinii i agodzi, tómaczy, modyfikowa

to, co by owiadczy niedawno. Kada taka z jego strony

satysfakcya bya znowu rozumiana jako wskazówka jego po-
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lityki, przechylanie si tej polityki ua stron polsk. Wyni-

ko z tego nieuniknione zapewne, ale niezaprzeczone mimo-

wolne udzenie si: cesarz bezwiednie udzi sam siebie i nie-

chccy udzi Polaków, Polacy udzili siebie, ale on im to

zudzenie uatwia.

W kwietniu, po przyjciu Wielopolskiego, po rozwiza-

niu Towarzystwa Rohiiczego, po strzaach 8 kwietnia, i sy-

tuacya w Polsce staa si trudniejsz , bardziej zawikan,
i ta gra midzy rzdem francuskim a polityk polsk, dzia-

ajc ua opini francusk, staa si i trudniejsz i ywsz.
Kiedy w czerwcu (1861 r.) póurzdowy Constitutionnel

ogosi artyku, nietylko w treci przyjazny dla Rosyi, ale

w formie i tonie przykry dla Polski, ks. Wadysaw Czarto-

ryski, bawicy wanie ua dworze w Fontainebleau, owiad-

czy, e nie wypada mu tam duej zostawa. Krok ten zro-

bi na porad Biura, a tym, który mu t rad zanosi, by
Klaczko. Na takie owiadczenie Ksicia, cesarz poleci zaraz

ogosi w drugim pól-urzdowym dzienniku, w Patrie, arty-

ku w sensie polskim, przez co i Constitutionnel ujrza si

zmuszonym do cofani;), odwoywania tego co by powiedzia.

T zmiennoci i chwiejnoci cesarz i sobie szkodzi wobec

Rosyi, i nas utwierdzi w bdnej polityce zudze.

Wkrótce potem dogorywa w Montfernieil ks. Adam
Czartoryski, a 15 lipca skoczy. W ten sam dzie, lauo,

jedzi Klaczko z Andrzejem Komianem do Moutfermeil, ale

umierajcego nie widzieli. Januszkiewiez pisze w jednym

licie do ony, e Klaczko l)y przy mierci Ksicia ; z listów

Komiana zdaje si, e wróci do Parya przed kocem, ale

to rzecz obojtna. Nazajutrz, 16 lipca, pisze Komian, e
Klaczko przyniós mu rano wiadomo o mierci, e potem

razem pojechali do Moutfermeil, i e przy zwokach Klaczko

dosta ataku nerwowego.

W lecie r. 1861 skoczone byo Wydanie zupene Pism

Adama Mickieicicza. Wychodzio tomami, od r. 1860. Byo
pierwszem zupeuem, pierwszem dokadnem, i pierwszem pi-

knem. Takie winno byo spoeczestwo polskie poecie, i sobie

samemu. Praca wydawców, Januszkiewicza i Klaczki, bya
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gorliwa i umiejtna. Poszukiwania, starania o nieznane wier-

sze, uamki, waryantj, prowadziy si pilnie i opaciy si bo-

gatym plonem. Strona zewntrzna, druk, papier, wypada po-

wanie, pokanie, estetycznie. Rycina Henriuela-Dupout pi-

kna. Januszkiewicz myla czas jaki o wydaniu iilustrowanem,

o bohaterach i bohaterkach Mickiewicza, rysowanych przez

pierwszych artystów polskich, ale zaniecha tego zamiaru.

Czego za nie zaniedba ani on, ani Klaczko, to zbierania wier-

szy niewydanych. Z papierów poety, z albumów i pamitni-

ków, z pamitek przechowanych u rónych osób, wyszy na

jaw rzeczy dotd nieznane, a uzupeniajce piknie, niektóre

wspaniale, cae dzieo poety. Tu po raz pierwszy ukaza si
Wstp do Fana Tadeusza, tu fragment Pierwszej Czci Dzia-

dóic, tu liczba wcale znaczna drobnych wierszy, znaczniej-

sza rónych waryantów. Listy, nie liczne, ale pierwsze jakie

si dostay do wiadomoci polskiego wiata, znajduj si

w tomie szóstym. Artykuy polityczne z pism emigracyjnych,

literacliie od dawnych modzieczych, zebrane i uratowane

od zapomnienia. Kurs Literatur soiciaskicli w tekcie fran-

cuskim; dotd znalimy go tylko z przekadu Wrotnowskiego.

Wydanie, podobne do tych, godne tych, jakie na cze i chwa
swoich poetów robili Francuzi lub Niemcy, wykonane z ca-

ym pietyzmem i z ca umiejtnoci. Przybyo od tego czasu

wiele wyda Mickiewicza, niektóre zupeniejsze, ale adnego

nie byoby bez paryskiego wydania z r. 1860 i 1861; na

niem opieraj si wszystkie, a jak w XVI wieliu krytyczne

teksty i staranne wydania autorów staroytnych nazyway

si editiones frincipes, tak dla Mickiewicza edycy gówn,
podstawn jest ta, i zosta ni musi.

Naszem zdaniem brak jej jednej rzeczy: przedmowy.

Wydawcy powinni byli w jednej ogólnej obj pocztek, cel

i trudnoci swego przedsiwzicia. Oprócz tego, przy kadem
z dzie z osobna, powinni byli uwiadomi czytelnika, z ja-

kiego dawniejszego wydania lub rkopisu je drukuj i gdzie

znaleli waryanty. Przy drobnych, przedtem nieogoszonych

wierszach daj w odsyaczach takie objanienia, przy wa-

ryantach nie, przynajmniej nie zawsze. Przy Kursie Litera-
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tur naleao ju koniecznie powiedzie, skd si wzi ten

tekst francuski. Mickiewicz nie redagowa, nie pisa swoicti

wykadów. Kto je spisywa? czy je Mickiewicz poprawia?

Jak i kiedy ? czy zaraz wieo po wykadzie, czy póniej ?

To byo potrzebne, a dziwno, e nie zrobione. Ale jeeli s
braki, choby byy i wiksze nawet, to warto wydania

i zasuga wydawców jest niezaprzeczenie wielka.

Z wydaniem Dzie Mickiewicza czy si jedna praca

Klaczki, nie wielka, ale bardzo pikna. W szóstym tomie

zbiorowego wydania miay wyj listy Mickiewicza: byy
pod pras, kiedy Klaczko umyli zawiadomi o nich czyta-

jc publiczno polsk, zwróci jej uwag na charakter

poety, jaki si w listach objawia, i napisa o nich studyum

pod tytuem Korespondencya Mickieioicza.

Andrzej Komian pisze w jednym ze swoich listów

z r. 1861, e po zamkniciu Wiadomoci polskich powstaa

myl wydawania nowego pisma, które je miao zastpi, a miao
si nazywa Kronika. Do tej Kromki mia Klaczk) przezna-

cza swoj now prac. Do tego nowego pisma nie przyszo. Ko-

respondencya ^'ickiewicza ukazaa si jako osobna ksieczka
(1861 r.), przypisana Janowi Dziayskiemu „na pamitk
drogich i miych chwil razem spdzonych". W tych latach

musia Dziayski nalee do bliszych przyjació Klaczki,

bo wzmianki o nim w listach do innych osób s czste i ser-

deczne.

Pamitka pikna, bo ta maa ksieczka, to jedna z pi-

knych rzeczy, jakie o Mickiewiczu byy napisane.

Zaczyna Klaczko od pytania, czy „ogaszanie pism po-

ufnych i listów znakomitych ludzi jest rzecz tak niechybnie

godziw , a nawet tak poyteczn", jak to wielu przypuszcza.

Odpowiada za na pytanie jeeli nie wprost przeczco, to

co najmniej bardzo niepewnie, bardzo warunkowo. Co do

udzi, dziaajcych w historyi, mów stanu, wojowników

i t. p., niema wtpliwoci. Oni nale do historyi, a ich myl,

ich wola, ich zamiar nie mieci si cakowicie w tern, co oni

zrobili; moe, a raczej musi wyjania si, tómaczy, uzu-

penia w ich poufnych zwierzeniach. Korespondencya Na-

St. Tarnowski: Julian Klaczko. J^g
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poleona powinna bv ogoszon , bo bez niej historya Napo-

leona nie bdzie zupen, pewn, prawdziw. Ale inaczej

jest z pisarzami, poetami, i artystami. Ci wypowiedzieli

w swoich dzieach wszystko co w sobie mieli: ich myl,

uczucie, dno, twórczo, zawarta jest zupenie w tem, co

wykonali; a czy po za tem, w swojera yciu prywatnem byli

lepsi albo gorsi, mniej albo wicej podlegli zym zwyczajom,

uomnociom, przywarom, nieodcznym od natury ludzkiej,

o to mniejsza, to nawet niepotrzebne, bo to nie wpywa wcale

na warto, wzgldnie na wielko dzie, jakie po sobie zo-

stawili. Jakikolwiek by Szekspir, to Hamlet i Macbeth s
i zostan takimi, jak s. „Znajomo tej materyanej rzeczy-

wistoci nie wiele si przyczynia do zrozumienia kreacyi

ideau. Ju Lessing powiedzia, e najjaniejszym gieniuszem

na Parnasie wiec wanie ów Homer i ów Szekspir, któ-

rych biografia najbardziej jest ciemn".

Czy si Klaczko nie myli, czy nie idzie za daleko

w swoich zastrzeeniach? Ma suszno najzupeniejsz i naj-

oczywistsz, kiedy powstaje przeciw szperaniu i wyciganiu

wszystkich najdrobniejszych drobiazgów z ycia znakomitych

ludzi, zwaszcza przeciw wietrzeniu i szpiegowaniu wszyst-

kich ich saboci czy zbocze, kiedy si oburza na „pogro-

bowe plotkarstwo". Ale rónica jest wielka, a rozrónienie

potrzebne, pomidzy maruem i blahem plotkarstwem, a stn-

dyowaniem i gbszem po/.uaniem ludzi w ich poufnych zwie-

rzeniach. Dziea poety czy malarza nie dadz si oderwa
od jego indywidualnoci: ona je tworzya, ona w nie wesza,

i ona swoim wpywem wiele w tych dzieach objania i tó-

maczy. Tego nie moglibymy zrozumie, pozna, gdybymy
nie znali tych wpywów, jakie dziaay na poet czy mala-

rza w czasie kiedy dzieo tworzy, gdybymy nie znali ile

by moe dokadnie jego usposobienia, jego charakteru, jego

ycia. Hamlet i Iliada nie potrzebuj zapewne takich obja-

nie i komentarzy, ale jak ich potrzebuje Dante, tego do-

wodz choby tylko Wieczory Florenckie Klaczki; a co da-

libymy za to, gdybymy mogli lepiej wiedzie, dokadniej

sobie wyobrazi, jakim by naprzykad Kochanowski? co-
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bymy dali za jakich par listów Skargi, rzucajcych wia-
to ua Kazania Sejmoice, na usposobienie i na powody, które

wyday t potg natchnienia? eby za wzi przykad
bliszy, znajomo i rozumienie Krasiskiego, albo Sowac-
kiego, czy nie zyskao tak wiele na ogoszeniu ich listów,

e )ez nich byoby nierównie trudniejszem i nierównie mniej

pewnem ?

Jednak, jeeli mona sdzi, e Klaczko zbyt ogólnie

i zbyt stanowczo sprzeciwia si ogoszeniu korespondeucyj,

to znowu nie mona zaprzeczy, e ma suszno i zupen
i szlachetn, kiedy zaleca wydawcom najwiksz ostrono,
dyskrecy, poszanowanie cudzych uczu, ciidzych tajemnic.

Czowiek znakomity, przez to, e jest znakomitym, nie prze-

staje by czowiekiem: nie traci tego prawa, jakie ma kady
do siebie samego, do swojej duszy. Jego uczucia, jego ta-

jemnice, jego myli s jego wasnoci: najwlaniejsz, naj-

istotniejsz, najbardziej z nim samym zczon, i on jeden

ma prawo odsoni ze swojej duszy co chce, przed kim chce.

Kady z nas miaby za krzywd swoj , za profanacy swoich

uczu, gdyby kto drugi opowiada ub opisywa te uczucia

przed wiatem - a czowiekowi znakomitemu nie przyznajemy

tego prawa. Przychodzi ktokolwiek, podsuchuje wszystkie

uderzenia jego serca, ledzi kad myl w jego gowie, cho-

dzi jak agent policyjny za kadym jego krokiem, i potem

kady krok, kad myl, kade bicie serca wystawia na

widok publiczny: to, co byo witoci, albo zdronoci, je-

dnego, staje si ofiar czy zabawk ciekawoci wszystkich.

Nie zabrania Klaczko badania i poznawania ywotów wiel-

kich ludzi. „Pocig to nieprzeparty, gboko zakorzeniony

w naszej naturze". „Ale takiemu rzutowi oka na ludzkie

strony i ludzkie koleje gieniuszu, naiwiksza towarzyszy

winna ogldno i dyskrecya, W publikujcym, jak w pu-

blicznoci, musi panowa to uczucie, e tu na obcym i nie-

zupenie dozwolonym znajduj si gruncie, e wzieraj, e
si wdzieraj w prywatne stosunki czowieka... T ksig
z siedmiu pieczciami godzi si odmyka dopiero po dugim

lat upywie, gdy dawno ju ostygy popioy zmarego, a w cie

18*
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si zasuno wspóczesne jemu pokolenie" . . . Oprócz tych

wzgldów za jest jeden jeszcze, waniejszy od nich, wzgld
na „dusz ludzk, na jej dobro i w dobrem utwierdzenie".

Kto zbiera dokumenta do ywotów wielkich ludzi, ten z tym

wzgldem na bacznoci powici i odrzuci nie jeden szczegó

choby niewtpliwej autentycznoci, ale wtpliwego poytku.

„Bo nie wszystko co zaszo, godnem jest zachowania, nie

wszystko, co si dziao, naley do dziejów... Nie trzeba sta-

ra si o wyczerpanie przedmiotu, jeli si wie, e przyjdzie

w takim razie zaczerpa w osad sabej ludzkiej natury. Le-

piej nie jedno zudzenie zostawi nam nad wielkoci, ni
nas naprowadzi na myl, e wielko jest zudzeniem".

Mówi Klaczko dalej, e lubimy ukada stos z drzazg

i okruszyn, a na takim stosie posta zmarego czowieka zwy-

kle nie okazuje si wysz. Saboci, miesznoci, nawet

maoci ma kady, a nasz wiek „przesika coraz bardziej

tym lokajskim zmysem, t niedyskretn dz wnikania

w szczegóy ich powszedniego ycia, wkadania niewiernego

palca nietylko w rany gieniuszu, ale we wszystkie jego szu-

flady i sprzty. Prawda, e publiczno odebraa w tej mierze

liczne zachty od pisarzy samych. Chateaubriand, Lamartine,

George Sand, nie czekali nawet lokaj skiej posugi, i sami si

przed czytelnikiem rozebrali do naga. Ale cokolwiek bd,
to czyhanie na wszystkie intima i iiifima sawnych ywotów
jest jedn z najwikszych nieobyczajnoci naszych obecnych

obyczajów, a tem wstrtniejsz, e nie brak jej na mami-
cych pozorach. Grzeszna ciekawo gosi si tu czystem pra-

gnieniem wiedzy; rzekoma mio prawdy bywa prost mi-

oci skandalu",

Ale jeeli tak myli, to dlaczego wydaje Klaczko Listy

Mickiewicza? Jak moe to robi, tak swojemu uczuciu czy

przekonaniu zaprzecza? Naprzód, te listy ju byy druko-

wane — po rónych pismach, rozsypane, nie zebrane razem,

ale wyszy. Wydawcy Dzie tego ignorowa nie mogli. Prócz

tego za powód drugi: Klaczko wiedzia, e to ogoszenie

Mickiewiczowi ujmy nie przyniesie, e on w wietle listów

nie wyda si mniejszym, e najbardziej podgldajcy i pod-
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sliichiijcy lokaj nie zapie wielkiego czowieka na gorcym
uczynku maoci — przeciwnie, w tych poufnych zwierzeniach

jego wielko okae si w caej swojej wspaniaoci, bo w ca-

ej prostocie.

Prostota — to rys cliarakterystyczny, podstawuy, kores-

pondencyi Mickiewicza, zatem i jego natury, i ten rys wy-

dobywa Klaczko z listów, uwydatnia go bardzo trafnie i bar-

dzo piknie.

„Charakter objawia si tu na wysokoci gieniuszu, a mi-
dzy sowem a yciem niema tego bolesnego rozbratu, jaki

niestety tak czsto sprawdzi przychodzi w odsonionym by-

cie wielkich mistrzów sowa. Adam w drobnych sprawach

i w maem kole sam nie maleje i nie drobnieje... Stary

mocarz Brytanii staje bez korony, bez gronostajów, w za-

niedbanym ubiorze, a jednak czy kto wtpi o jego majesta-

cie V Mickiewicz podobnie wystpuje w tej korespondencyi

bez purpury i bez dyademu, a jak Lear ma nawet chwile

rozpaczy i szau, a jednak, jak Lear, równie moe o sobie

powiedzie zawsze i wszdzie, „e król — i w kadym calu

król".

W korespondencyi Mickiewicza niem^ ani ladu myli

o efekcie, jaki ten list, czy to sowo, moe kiedy zrobi.

Czsto ludzie, nawet bardzo znakomici, pisz swoje listy

(moe bezwiednie) tak, eby one mogy posuy do ich

przyszej biografii, jak wyznania czy dokumenta dla przy-

szego Plutarcha. „Plutarchu zapamitaj i zapisz sobie, e
w tym a tym czasie, w tym a tym przedmiocie, ja myla-

em to a to". W listach Mickiewicza tej preokkupacyi, tej

myli o sobie i o swojej przyszej chwale, niema zgoa. „Nie

ma ani cienia tej strasznej emfazy, tej senekowej grandilo-

uentia, która (w nowszych mianowicie czasach, i u nas) tak

powszechnie cechuje wszelkie wylania i wynurzenia si poe-

tów i literatów".

„Dla tych naszych mniemanych mczenników ducha

i rzelcoraych kapanów sowa, co na ofiarnym otarzu wci
sobie pal kadzida i chleb sobie piek wcale nie powszedni,

dla tych artystów i belletrystów, woajcych bezustannie ki-
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tw ludom co swoje morduj proroki", a raczej nie dosy ich

ywi — dla tych wszystkich a bardzo teraz licznych Tyta-

nów, co z takiem bogactwem wymowy i wymówek prawi

o swojem pelnem sercu i o swojej pustej kieszeni, jakie w tej

korespondencyi zawstydzenie i jakie upomnienie! I jake
w ogóle na kadej karcie tego zbioru poufnych zwierze,

wieci ta wspaniaa natura wspaniaego gieniuszu! Ile to razy

przychodzi podziwia jego wyrozumiao niewyczerpan,

czysto jego ducha i jego serca prostot!"

T czysto ducha i prostot serca wykazuje dalej

Klaczko na wyjtkach z samyche listów Mickiewicza, od

najdawniejszych, z wileskich i kowieskich czasów, kiedy

modzieniec ju zakochany, nie jest jeszcze nieszczliwym

przez mio. Po wywiezieniu, w Rosyi, listy staj si wi-
cej znaczce, przez wielk moc duszy, przez panowanie nad

sob i nad swoj boleci, przez wzgldn pogod, jak
Mickiewicz zachowuje, a swoim przyjacioom zaleca. „Ani

cienia tych uroszcze do mczeskich zasug i tytuów, o ja-

kie si teraz czsto i do uprzykrzenia upomiua tylu samo-

zwaców i samosaców narodowej martyrologii". A tsknota,

ao, która pod t pogod i si tkwi, wyraa si tak po

prostu, tak bez prozopopei, jak one. Susznie te zaznaczony

trafny zmys i takt mioci ojczyzny i narodowej godnoci,

w stosunkach z cudzoziemcami i z nieprzyjaciómi. Absolut-

nemu i gorzkiemu Czeczotowi tómaczy Mickiewicz jasno

a roztropnie, e mona i tych stosunków nie unika i tam-

tym uczuciom nic uchybi. (Oczywicie zalev to od rozumu,

taktu, godnoci i miary czowieka). Z listów póniejszych

susznie zwraca Klaczko uwag na listy do Garczyskiego,

w których Mickiewicz moe najbardziej si wynurza, na ró-

nic w stopniu jego przyjani dla Garczyskiego i dla

Odyca; dla tego ostatniego jest Klaczko przykry, nie moe
mu zapomnie wiersza do Aleksandra II, surowo niegdy

zgromionego w Wiadomociach polskich artykuem Odstpcy

(przez Wrotnowskiego pisanym). W krótkim nawiasowym

ustpie charakterystyka Garczyskiego.
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Skromno ujmujca, trudna do zrozumienia doprawdy,

z jak Mickiewicz mówi w listach o Panu Tadeuszu, oceniona

i wyniesiona jak na to zasuguje; a potem ju nie sama tylko

„czysto i prostota serca", ale wielka a zawsze równie pro-

sta cnota, z jak wielki czowiek znosi troski ubogiego ojca

rodziny, godno i pobono, z jak znosi niedostatek, po-

kora dziwna, z jak nie dowierza swoim uzdolnieniom, sta-

rajc si o katedr w Lausanne. Te wielkie strony chara-

kteru Mickiewicza wydobywa na wierzch i owietla Klaczko

z ca naleu czci — nie bez wyrzutu sumienia, nie za sie-

bie, ale za polskie spoeczestwo.

Z przeniesieniem si do Parya, z objciem katedry

w College de France, „zjawia si ciemny punkt na horyzon-

cie". To choroba ony, i równoczesne spotkanie z Towia-
skim. W krótkich listach do ony widzi Klaczko „otcha
cierpienia i troski" i tak jak zawsze, owszem wicej ni
zawsze, podziwia „wielk wspania prostot i królewsk

prawdziwie godno". Ale ciemny punkt na horyzoncie roz-

szerza si i wstrzsa nietylko domowy, ale i duchowy spo-

kój poety. List do Towiaskiego jeden tylko, z r. 1847,

kiedy Mistrz szuka zblienia do Mickiewicza, a ten, cho si
nie wyrzek wiary w nauk, to dla osoby Mistrza ju nie

moe wydoby z siebie tego uczucia, tej wiary, jakie mia
w latach dawniejszych.

Na ostatku pismo, którem Mickiewicz odpowiada mi-

nistrowi owiecenia p. Fortoul, na odjcie sobie pozostawio-

nej dotd poowy profesorskiej {)acy, pismo, w którem broni

swoich przekona z tak sam godnoci, z jak znosi krzywd,

która dla ojca rodziny bya wprost nieszczciem. A wreszcie,

naj ostatniej sze, ju z Konstantynopola, listy do córki, tak

proste, tak miejscami nawet pogodne, jak byy pierwsze z Ko-

wna do wileskich przyjació.

Na nich koniec. 1 tu auj, ze wzgldów czysto ar-

tystycznych, literackich, e Klaczko tak urwa swoj pikn
prac. Dziwno nawet, e on, tak dbay i tak a do przesady

prawie zazdrosny o artystyczn budow swoich pism, o ich

zaokrglenie i wykoczenie, e tu takiego zaokrglenia i zam-
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knicia nie zrobi. Powinien by po ostatnim licie da jeszcze

jeden ustp od siebie, a w nim jeszcze raz, na fina, poka-

za posta Mickiewicza w owietleniu swoich gbokich myli

i swoich przejmujcych sów.

Szkoda, e tego nie zrobi. Ale i bez tego to co zro-

bi, jest jedn z pikniejszych prac o Mickiewiczu, jakie mamy

w naszej literaturze.

Oprócz tego, drobne zdarzenia z tego lata, jak, e Klaczko

przemawia przy zamkniciu roku w Szkole Batignolskiej, e
jedzi do Trport kpa si w morzu, a zreszt lato zeszo

na dalszej, tej samej, zapewne coraz trudniejszej pracy w Biurze.

Im dalej, tern sytuacya staje si trudniejsz, niebez-

pieczestwo wyraniejszem, Demonstracye mno si i po-

wtarzaj cigle: to ju nie popd, to przygotowanie, plan.

Do czego ten plan zmierza? Nie do zbrojnego powstania

przecie? W spiskowych, ktokolwiek oni s, mio ojczyzny

by musi, a roztropnoci nie wiele potrzeba na to, by obli-

czy, e powstanie nie mogoby zwyciy. Do tego si nie

posun? Ale szkody i niebezpieczestwa z ich dziaania by
mog. Obchód Unii Horodelskiej, pogrzeb Arcybiskupa Fia-

kowskiego, zamknicie kocioów, wszystko to chmury na

horyzoncie, który z wiosn wydawa si tak jasnym. Rzd
rosyjski zawsze zdaje si nie wiedzie czego chce, chwieje

si midzy surowoci a ustpstwem. Wielopolski w Peters-

bnrgu: z czem wróci? Rzd francuski ze swojej strony chwieje

si midzy sympaty i zacht dla Polski, a pragnieniem

przyjani z Rosy. „Hutawka, na której Polacy dostawali

zawrotu gowy", pisze Stanisaw Komian w Rzeczy o roku 1863.

Tak dochodzi do koca rok 1861.



II.

Poeta Bezimienny. Warunki w jakich by pisany. Bezimienno. Nie-

boska Komedya. Odkrycia Klaczki. Irydion. Sd o Przedwicie.

Psalmy Przyszoci. Warto i znaczenie rozprawy. Anegdota.

Pierwszego stycznia 1 862 r. wyszed w Revue des Deux
Mondes artyku Klaczki: La poesie polonaise du dixneuvieme

siecle et le Poet Anonyme ').

„Horacy (Delaroclie) pisze do Rew des Deux Mondes

artyku o p. Zygmuncie" — pisze Klaczko do Kastorego

w licie wyej przytoczonym. „Jeli nie podoa, to ja moe
podejm si tego". Delaroche nie podoa — pisa z trudem

i ciko — a sowa powysze wskazuj, e Klaczko zaraz

po mierci Krasiskiego zacz myle o pisaniu. Czu, e
milcze o Krasiskim nie mona, byby grzech, mówi o nim

ka!a obowizek i sam honor narodu; musia za Klaczko

czu, e nikt mówi nie potrafi lepiej, jak on — nikt tak do-

brze, jak on. Myla o Krasiskim zawsze, cae ycie; co

o nim myli i powie, to rozwaa nieraz i wiedzia dobrze,

skoro chcia pisa Historyk poezyi polskiej XIX wieku, przy-

gotowywa materyay, robi notaty do tej pracy. Kiedy Kra-

siski umar, stana przed Klaczk jego posta w swojej

wielkoci, a pod wraeniem mierci malay, zacieray si

uomnoci ludzkie czowieka i sabsze strony poety. Znajo-

moci za Krasiskiego, jak nosi w sobie przez cale lata,

*) Ustpy z Bezimiennego Poety przytoczone w przekadzie

Józefa Jabonowskiego.
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teraz przyszo w pomoc uczucie, poruszone i wstrznite
mierci poety; i z poczenia tych dwócli czynniiiów zo-

ya si praca, pierwsza tak wyczerpujca i tali pikna o Kra-

siskim, do dzi dnia najpikniejsza ze wszystkich, jakie

o nim s w naszej literaturze. Odkryo si i przybyo wiele

od tych lat czterdziestu kilku, i my dzi wiemy o Krasi-

skim wicej, ni wiedzia Klaczko, kiedy pisa Bezimiennt^go

Poet. My znamy wiele wierszy, o których istnieniu nikt si

nie domyla, my mamy Trójc w Bogu, iv czowieku i to hi-

storyi, mamy ywot wieczny, mamy korespondencye, a do

najpóniej odkrytych i wydanych listów do Reeve'a. Z t po-

moc, z temi dokumentami w rku, prof Porbowiez napisze

Tryady, Adam Krasiski Poet myli i Dzie Ducha witego,

a prof. Kallenbach Krasiskiego modo. Ale my póniejsi

wiemy tylko o Krasiskim wicej, ni w swoim czasie móg
wiedzie Klaczko; z tego wynika, e moemy, nawet mu-

simy, widzie w Krasiskim nie jedno inaczej jak on wi-

dzia, dopenia co on pomin, nawet tu i ówdzie prostowa

to, w czem on si pomyli. Ale cho wicej wiemy, to nie

rozumiemy Krasiskiego lepiej i gbiej, jak on, nie czujemy

ywiej od niego boleci tego ywota, nie przenikamy by-

strzej i trafniej natury Krasiskiego i dziaajcych na ni
wpywów. Nietylko za nie rozumiemy gbiej i lepiej, ni
Klaczko, ale bez niego prawdopodobnie nie rozumielibymy

go dostatecznie. On nas wszystkich, tych co Krasiskiego

czytaj, i tych co o nim pisz, nauczy rozumie. Przed nim

byy rozprawy, byy komentarze czciowe, i byo instyn-

ktowe, ale powszechne podziwienie, cze, wdziczno, wiara,

wszystkie te uczucia, skadajce nasz mio dla Krasi-

skiego. Ale jego znajomoci, jego wytómaczenia, jego rozu-

mienia, jako poety i jako czowieka — tego przed Klaczk
nie byo. Setki nas czy tysice czytao, wielbio, zapalao

si uczuciem Krasiskiego, chwytao t lub ow jego myl;
ale ebymy mieli cao tej myli i drogi jej wyrobienia,

cao dziea poety i jego postaci, ebymy widzieli zwi-
zek midzy jego yciem a jego dzieem -nie, tego nie byo,

tegomy nie mieli, to mamy dopiero od Klaczki i przez niego.
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Po nim pracowali inni nad Krasiskim i nie bezskutecznie:

dodali, objanili, odkryli nie jedno, i bardzo wane. Ale tycb

wszystkich prac i ich skutku nie byoby, gdyby nie Klaczko.

Jego may, krótki Poeta Bezimienny, to jest podstawa, na

której opiera si nasza póniejsza znajomo Krasiskiego

i wszystkie póniejsze o nim prace. Ta wskazaa kierunek,

ta otworzya skrytoci i odpowiedziaa na pytania, rozwi-

zaa zagadnienia. My póniejsi dodajemy, uzupeniamy, pro-

stujemy— i dobrze robimy, a ufamy, e ta praca nie prdko
ustanie i nie prdko przestanie by poyteczn. Ale to co

gówne, co istotne, co stanowi i daje pozna sam tre
i rdze poezyi i duszy Krasiskiego, to zrobi Klaczko. Swoim

nastpcom zostawi tylko szczegóy, uzupenienia, dodatki

i mae poprawki.

Dlaczego pisa w obcym jzyku? Podj kwesty jedn
z wanych, z wielkich w literaturze, kwesty bardzo pikn,
ale i bardzo trudn, zawi, a zamiast obrobi i rozwiza

j tak, eby kademu Polakowi staa si przystpn i jasn,

on uy swego rozutrui i talentu na rozpraw o Krasiskim —
francusk. Dlaczego ?

Bo myla, bo chcia zwróci uwag europejskiego Za-

chodu nie na polskiego poet tylko, ale przez niego, pore-

dnio, na polskie sprawy — da pozna wielko poety, wzbu-

dzi zajcie i podziw dla niego, ale zarazem pobudzi do

mylenia i do pytania, skd si bior, jakim sposobem, w ja-

kich stosunkach i warukach powstaj takie natchnienia i ta-

kie dusze poetów. Mylano powszechnie wtedy, e nieznajo-

mo rzeczy polskich, e nasze wasne zaniedbanie w dono-

szeniu drugim o sobie i w ich owiecaniu, sprowadzay nam
wielkie szkody, nawet na polu praktycznych stara i wy-

padków. Wierzy w to Klaczko, jak wierzyli wszyscy. Te-

raz, w r. 1861, kiedy uwaga wiata zwrócona jest na Pol-

sk skutkiem wypadków warszawskich, teraz jest pora ku
to elazo, które si troch rozgrzao: moe si stanie gor-

cem i da z siebie co uku. Teraz Francuz czy Anglik b-
dzie chtnie czyta o tym elaznym wilku, jakim jest dla

niego polska poezya i literatura; teraz atwiej, chtniej, z pe-
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wn sympaty popatrzy na poetów i na ich dziea, i moe
pojmie, uwierzy, e w nich jest wielko. Moe pojmie take,

jakie warstwy, jakie pokady boleci rónorodnej s w ziemi

i w sprawie, która takich poetów i takie dziea wydaje:

moe si wzrnszy wspóczuciem, zaduma rozmylaniem. Kra-

siski nadawa si doskonale do takiego celu: niedawno

zmary by jeszcze wie nowoci dziennikarsk czy lite-

rack, a nasuwa jak aden inny, dawa sposobno, owszem

zmusza do cigego przypominania kwestyj politycznych i hi-

storycznych.

Dlatego Klaczko pisa po francusku o Poezyi yolskiej

i o Hezimiemiym Poecie.

Ale jzyk i przeznaczenie rozprawy dla publicznoci

obcej nakaday na piszcego pewne nieunik-nione, nieprze-

amane warunki i koniecznoci w pisaniu. Musia si sku-

pia, musia uwag czytelnika przywiza do przedmiotu

i trzyma j w cigiem nateniu. Musia oprócz tego pa-

mita, e to czytelnik raczej lekki, atwy do znudzenia

i zniechcenia. A wic naley unika wszystkiego, coby go

mogo nie ju nuy, ale tylko nie bardzo zajmowa; a wic
trzeba wiele pomija, a cae wiato, cay eflfekt, ca si
talentu skupi na tem, co w dziele poety gówne, najistot-

niejsze, wielkie. Polak, czytajcy Bezimiennego Poet, moe
dziwi si, e tyle w nim opuszcze i przemilcze, i pyta
dlaczego? Istotnie, o dzieach modoci, od Grobu rodziny

Reichsthalów do Agay-Hana niema ani wzmianki. Co wicej,

i co dziwniej, cala stopniowa formacya filozoficznych poj
Krasiskiego, a do ich ustalenia w Przedwicie, pominita

zupenie. Jest rezultat, niema procesu jakim poeta do tego

rezultatu doszed, a Trzy myli zaledwo tytuem i wzmiank
przypomniane. Pominity take Dzie dzisiejszy i Ostatni;

Niedokoczony poemat (ju wtedy ogoszony) zaledwo wymie-

niony. Dla nas to moe by dziwnem, dla Klaczki, kiedy pisa,

byo koniecznem. On nie zamierza ksiki o Krasiskim, ani

nawet obszernej monografii; on mia na kilku arkuszach druku

skreli wizerunek poety i zarys historycznego stanu jego

narodu. Musia robi to rysami bardzo silnemi, ale szybkiemi.
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pobienemi, musia wiele opuszcza ~ za to cisn w maych
rozmiarach sam ca istot przedmiotu. Tak te robi. Nie

opowiada ycia Krasisliiego, nie wdaje si w szczegóy, nie

zatrzymuje si nad mniejszemi dzieami. Zaliada to, a z tego

ta wydobywa te dziea, które poet i czas jego obejmuj

i daj pozna najlepiej, w których mieci si caa sia jego

genialniej myli, jego poetycznej zdolnoci, i jego polskiej

bolejcej duszy. Waciwie mówi Klaczko tylko o NieboskieJ

koiiiedyi, Irydyonie, o Przedwicie i o Psalmach. Ale to wy-

starcza - jemu przynajmniej przy jego rozumie i talencie —
do charakterystyki Krasiskiego zupenej, a najgbszej, naj-

prawdziwszej i najwietniejszej.

Obcy czytelnik i may rozmiar pracy, to wic jeden

warunek, w jakim Klaczko pisa. Ten tómaczy opuszczenia

i pominicia. Ale by warunek drugi, który na t prac
dziaa silnie — to wpyw czasu, historyczna chwila, w której

rzecz bya pisana. Rok 1861. Ludno Warszawy wycho-

dzca na ulice z pobonym piewem, bez broni, bez adnej

myli rozruchów i zaburze. Strzay, trupy i ranni ; na strzay

za ca odpowied znowu spokój, moc nad sob. adnego
wybuchu, adnego wykrzyku, adnych pogróek — majestat

aoci i spokoju. Przemoc, .jak przestraszona tem co zrobia

i robi, cofa si, chwieje, wypuszcza ster z rki. I to trwa,

trwa dugo: jeeli dotrwa, jak moe si skoczy? Czy do-

bra sprawa swoj postaw spokojn i godn, tym cierpli-

wym a wzniosyni sposobem przypominania siebie i swoich

praw, nie przemoe nieprzyjaciela? czy si nie pokae raz

przecie, pierwszy raz jak wiat wiatem, e sprawa dobra

i sia moralna moe zwyciy? W pocztkach, i do dugo

jeszcze, ta postawa Polski bezbronnej a bronicej si tylko

si ducha, robia wraenie wzniosoci niemal idealnej. Nie

widziao si spryn poruszajcych, ani celu w jakim poru-

szay. Byo uczucie niebezpieczestwa, moliwoci zego obrotu

i zego koca; ale bya wiara w szczero i prawd tej po-

stawy, przez to w jej trwao. Chwycenie za bro byoby

hasem klski ; walka bezbronna, bezorna, moe si okaza

rodkiem zwycistwa.
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Takie byo uczucie— zudzenie!— powszechne, przezcz
znaczn rolcu 1861 — i w teni uczuciu Kaczi^o pocz i pi-

sa swoj prac o Krasisi^im. To za Ju zupenie natu-

ralne, e midzy tym rodzajem wypadków a poezy Kra-

siskiego widzia zwizek. One mifty taki cliarakter pikny,

wzniosy; czy to nie znak jakiej w nas prawdziwej wy-
szoci? Czy to nie ta cierpliwo, co staje si „pani niedoli"?

Moe Bóg wysucha i daje nam „dobr wol wewntrz nas

samych", moe t<> „przedwit piknego poranka?" Pod tym

znakiem narodzi si artyku Klaczki; a midzy uczuciem,

w jakiem by pisany, i tem, z jakiem my musimy go czy-

ta, jest rozdwik przykry. Podziwienie dla pisarza i jego

pracy zostaje zupene i nietknite, ale towarzyszy mu smu-

tna uwaga, e Klaczko si udzi — nie co do Krasiskiego,

ale co do nas.

Zaczyna si artyku od tego zwizku midzy wypad-

kami a poet. „Te wypadki o charakterze tak dziwnym, tak

oryginalnym, tak nawet trudnym do zrozumienia dla scepty-

cznego nieco Zachodu, miay ten skutek midzy innemi, e
zwróciy uwag na zmarego przed trzema laty poet, któ-

rego wpyw na usposobienie narodu objawi si teraz tak

widocznie nad Wis. Rzeczywisto yjca, dotykalna, za-

twierdza, ratyfikuje myl, czysto idealn, nawet mistyczn.

Geniusz przedewszystkiem refleksyjny, filozoficzny, z za grobu

wywiera wadz duchow nad narodem, i przejmuje go sto-

pniowo, niewidzialnie, przekonaniem potnem, zapala go dla

prawdy tem wyszej i tem trudniejszej do pojcia, e jest

poniekd abstrakcyjn, poddaje mu polityk i taktyk now,
nigdy nie uywan i nie widzian, nie gron bynajmniej

i nie przestraszajc, a jednak zdoln zmiesza, zaniepokoi

przeciwnika bardzo potnego".

Có to za poeta? jaki on by? Bez innego wstpu,

bez przejcia przystpuje Klaczko do opisania tego poety,

który pr/.ez cae ycie pozosta bezimiennym, wyrzeka si

sawy i chway, wyrzeka si siebie samego, nie chcia ni-

gdy przyzna si do tych dzie, które wstrzsy jego naród

do samej gbi duszy. Ta bezimienno Krasiskiego, to
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wyrzeczenie sio sawy, byy podug- Klaczki pokut , aktem

ekspiacyi za próno, za z saw, nie swoj. Z najwi-

ksz moliw ogldnoci, dyskrecy , dotyka Klaczliio deli-

katnie stosunku Krasiskiego do ojca. adnyci opowiada,

adnych szczegóów. Po jednej stronie „nie zdrada, ten) mniej

nizki i brudny inteies, tylko zachwianie charakteru sabego

gównie przez próno". Po drugiej stronie „syn siedemna-

stoletni, objty oburzeniem spadem na ojca i zniewaony

w sposób, jakiego znie, z jakiego podnie si nie moe
czowiek honoru i szlachcic". Co zrobi ojciec, jakiej znie-

wagi dozna syn, to zostaje w cieniu. Sd sejmowy, pogrzeb

wojewody Bieliskiego, zajcie w uniwersytecie, wszystko

to zakryte. Nie jest opowiedziane, bo takie opowiadanie Kra-

siskiemu, gdyby y, byoby bolesnem. Klaczko wic milczy,

zlekka przechodzi ponad faktami ; ale gboko siga wzro-

kiem w dusz takiego syna i z tego, co tej chwili przeszed,

wyprowadza ca tragedy jego ycia. „Czowiek, skonny

do pychy, byby w takiem pooeniu znalaz pretekst do po-

stanowie i kroków ostatecznych ; w zniewadze i przelado-

waniu niezasuonem, byby widzia wymówk i byby da
si wcign w sytuacye, której sam nie stworzy, ale do

której cign go moga i niech zwycionych i pokusy

zwycizców. Czowiek o sumieniu pytkiem byby móg znowu

uledz sabociom i pokusom naszego wieku, oswoi si z t
doktryn pompatyczn a przewrotn, która gosi, e cel

uwica rodki, a suba publiczna rozwizuje wszystkie

zwizki i prawa rodzinne. Taki czowiek byby w lot chwy-

ci sposobno popularnoci, równie atwej jak rozgonej, i za

zerwanie z ojcem byby dosta huczne oklaski. Ale ten syn

nie by ani Koryolanem, ani Brutusem — by chrzecianinem.

Zna i peni poprostu przykazanie: „Czcij ojca twego i matk
twoj" i nie sdzi, iby mia prawo wyprze si tego kto

mu da ycie, nawet go sdzi. Ale czu si tak samo synem

swojej ojczyzny; nosi w sercu wszystkie jej mki i wszyst-

kie nadzieje, a postawiony tak midzy ojcem a ojczyzn,

przyj odwanie walk bez wyjcia, walk, jak te oba
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uczucia zarówno wite toczyy z sob w jego duszy bez

przerwy i bez wytchnienia".

Jeeli Krasiski mia myl ekspiacyjn, myl wyrze-

czenia si sawy, to zawsze Klaczko poetyzowa cokolwiek,

kiedy j podawa za jedyny powód „bezimiennoci poety".

On nie móg ka swego podpisu na swoich dzieach, bo

byby narazi na przeladowanie, na zemst, siebie, ojca,

a póniej on i dzieci. Bya w tem wic i ostrono, su

szna, konieczna, obowizujca, ale ostrono.

Pikny ustp o znaczeniu poezyi w porozbiorowem y
ciu Polski, znaczeniu, trudnem do zrozumienia dla ludzi y-
jcych w zwykych normalnych warunkach, jedyny moliwy
wyraz patryotycznych uczu i boleci, z koniecznoci tajem-

niczy czsto, , domylny tylko, a zawsze odgadnity, zrozu-

miany, cigany przez rzdy, a kiedy znaleziony, wystarcza-

jcy na wyroki wizienia, zesania na Sybir: jedyny pokarm

duchowy, jedyny wpyw ksztaccy, temu narodowi dostpny,

jednostronny, przez to nigdy zupenie dobry, ale jedyny —
a wród tego chóru poetów, uniesionych i unoszcych na-

dziejami i obietnicami przyszoci, naraz, nie wiedzie skd,

gos surowy, grony, zowrogi, jednego poety: poezya dziwna,

zrodzona z nieszcz Polski, ale ta podobno, „która po poe-

zyi Goethego najgbiej w naszym wieku przenika zagadnie-

nia ycia".

Ten gos zowrogi, to Nieboska komedya. Jej straszliwa

tragiczno i jej gboka mdro jest w tem, e nikt nie

ma racyi i prawdy, nikt nie zwycia. To ju Mickiewicz

powiedzia. Klaczko idzie w tem za nim, jak i musi kady,

kto o Nieboskiej mówi. Klaczko moe widzi jej zakoczenie

jeszcze straszniejszem jak jest. Podug niego krzy zjawia

si na obokach „pomienisty i krwawy jak symbol kary, nie

jak znak odkupienia". Klaczko nie zna listów Krasiskiego,

nie móg zna tej jego wiary, e „z myli boej wywinie si

wiat nowy", móg wic nie widzie, e krzy w Nieboskiej

jest zapowiedzi tego wiata nowego. Ale jeeli w zrozumie-

niu gównej myli poematu nie doda nic do tego, co ju
przed nim zrobi Mickiewicz, to odkry przecie wiele i wska-
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za to, czego tamten nie widzia Iiib pomin. Henryl^a na-

przjknd zgbi vvicej, wytómacz) zupeniej. „Henryt mia
pragnienie ideaa i przebywa udrczenia boesne ; ale o tern

nie pomyla, eby ten idea urzecz^^wistni w sobie, a ze

swoich boleci dobywa tylko próno i zatwardziao w du-

mie. Szuka wrae raczej, ni doznawa prawdziwych uczu.

Opanowany wasn dum, myla, e kocha i czci ludz-

ko, a na prawd kocha i wielbi tylko siebie i myl swoj".

„Z mtnego a zimnego róda faszywej egzaltacyi wypy-
waj wszystkie jego nieszczcia". Ta dwoisto w naturze

Henryka, ta zdolno do rzeczy wielkich, skrzywiona i zmar-

nowana przez mio wasn, przez zwrot tantazyi na siebie

samego, przez „dramatyzowanie swego ycia", to jest odkry-

cie Klaczki. On pierwszy tak zrozumia, tak przeuiin do

gbi t posta, i pierwszy da j pozna w opisie, nad który

sam mao gbszych i pikniejszych skreli. Zestawienie

Henryka z Hamletem, dostrzeenie pewnego podobiestwa

midzy tymi dwoma ludmi, yjcymi w rozterce wiata roz-

kadajcego si i gincego, jest tak wietne i tak suszne, jak

wykrycie samej najgbszej, najsmutniejszej tragedyi w losie

i yciu Henryka. On, niegdy wyznawca humanitarnych idei,

on rycerz postpu, zamyka si w twierdzy w. Trójcy i staje

si obroc tego, co ma za ze, z obawy, e to, co nast-

puje, bdzie gorszem — to tragedya Henryka. „Na tak walk
skazany by moe w naszym wieku czowiek miujcy wol-

no... Nieboska komedya moe dugo jeszcze by drama-

tem przyszoci, i nieraz moe jeszcze przyjdzie broni po-

rzdku istniejcego, cho on nie jest porzdkiem moralnym . ..

Problem, zagadnienie, tre najgbsza Niehosklej komedyi,

to waka ideau z rzeczywistoci ludzkiego spoeczestwa,

to czowiek, który ma w swojem sumieniu wzniosy idea

sprawiedliwoci i uszczliwienia przez dobro, i chce ten idea

znale w otaczajcym rzeczywistym wiecie, albo go temu

wiatu naoy. Wieki rednie wcieliy takie denie w tego

Parciyala, co bierze ludzi za anioów, szuka jakiej doskona-

ej formy bytu, a znajduje j (zgodnie z ascetycznem uspo-

sobieniem tych wieków) w tajemniczem i zakonnem bractwie

St. Tarnowski : Julian Klaczko. 19
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rycerzy w. Grania. Ale Szekspir dopiero stworzy w Ham-
lecie typ wiekiiicie tragiczny czowieka, postawione^^o mi-
dzy ideaem a rzeczywistym stanem ludzkich spoeczestw".

Henryk jest od Hamleta nieszczliwszy, straszniej tragiczny.

Hamlet nie broni Poloaiuszów i Osrików, nie zasania tronu

zbójcy Klaudyusza ; Henryli zasania i broni, cho nie kocha,

nie ceni, cho gardzi, bo jeszcze gorsza jest „otcha i ni-

co".
Obóz Pankracego, jego rozmowa z Henrykiem, dosko-

nale oceniona; ale szkoda, e nie cokolwiek obszerniej. Wy-
jtki z obozu zwaszcza byyby potrzebne dla czytelnika ob-

cego, który poematu nie zna. W zakoczeniu pewien pessy-

mizm, kiedy krzy pojty jest jako znak groby i kary, a nie

opatrznoci i ratunku ; obok tego j)ewien optymizm, zudze-

nie, kiedy Leonard, mody a nieodpowiedzialny za okropno-

ci i zbrodnie, podany jest jako typ modszych pokole. Leo-

nard wici obrzdy nowej religii, religii natury, Leonard

daje wicenie zbójeckie: w nim niema pierwiastków lepszej

przyszoci. Ale w czasie, kiedy Klaczko pisa, ta nadzieja

o Leonardzie bya naturaln. Tragiczno Henryka, jako

obrocy tego nieporzdku wiata jaki jest, przeciw gorszemu

nieporzdkowi jaki by chce, moga by zrozumian dopiero—
Klaczko sam daje to pozna — po dowiadczeniach roku 1848.

Podobnie mona byo mie illuzy o Leonardzie jeszcze

w r. J861. Po Kommunie paryskiej, po skutkach tych wi-
ce zbójeckich jakie on daje, doznanych wszdzie — nawet

niestety w Polsce — w Leonarda wierzy, w nim pokada
nadziej, niepodobna. Nie w nim ratunek, nie w nim przy-

szo, ale jedynie w ostatnich sowach Pankracego: Galilaee

vicisti.

Szczególnie l3ystrem zdawao si spostrzeenie Klaczki,

e Krasiski, przeciwnie jak wszyscy inni poeci, w swojej

twórczoci idzie pochodem koncentrycznym, od przedmiotów

i kwest3'j naogólniej szych do wicej zamknitych, ograniczo-

nych, od ludzkoci caej (w Niehoskiej komedyij do narodów,

przedewszystkiem do jednego narodu, polskiego. Irydyon

mia ju oznacza zwajce si koo tego pochodu. Spo-
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strzeenie byo bystre, miao pozór prawdy, ale jest zaprze-

czonem. Z listów do Reeve'a wiemy, e pierwszy pomys Iry-

difona by dawniejszy od Niehoskiej, a tylko wyionanie ci-

gno si dugo. Tego Ivlaczko nie móg wiedzie, i pomyli

si w kreleniu drogi, jak mia postpowa geniusz poety.

Ale w znajomoci faktu tylko jest bd: niema go w zrozu-

mieniu i ocenieniu poematu. Gbszego zrozumienia, wie-

tniejszego ocenienia, by nie moe. Oto w streszczeniu jego

pocztek: „Wiek prawie przeszed od rozbioru Polski, a przez

ten czas ile w jej rocznikach powsta, ile prób i wysileu,

zawsze pokonanych, a zawsze ponawianych ! I jaka gorycz

musiaa osiada i gromadzi si w sercach zawsze skrwa-

wionych, a nigdy nie przestajcych bi! Wydao to stan rze-

czy dziwny, niepodobny do naturalnego ycia innych naro

dów : naprenie nieustanne, gorczkowe, chorobliwe, pod-

kopujce, rozkadajce pod niejednym wzgldem samo uspo-

sobienie moralne tego narodu, wyniszczajce w nim zmys
dobrego i zego, prawa i bezprawia, godziwoci i niegodzi-

woci. Obce panowanie jest straszne nie przez to tylko, co

sobie pozwala wzgldem ciemionego — straszniejsze jeszcze

przez to, co ciemiony mniema by dozwolouem przeciw cie-

mizcy".

Krótkie skrelenie tego pooenia Polski, wskazanie ró-

nych pokus, jakiemi j otacza ucisk i nienawi: „Szcz-

liwi tego wiata nie mog ani zrozumie, ani sobie wyobra-

zi tego pieka pukus i udrcze, jakie dla narodu ujarzmio-

nego mieci si w tem jednem sowie: niewola. Poeta Bez-

imienny znal, rozumia to pieko i struchla. Zajrza w gb
duszy polskiej, ujrza w niej prdy myli ponurych, dzikich'

i uczu mróz w kociach. Przelk si tego uczucia narodo-

wego, karmionego nienawici ciemizców, przelk si tej

mioci ojczyzny, mocnej jak mier, prawda, ale dyszcej

mylami mierci. Chcia da przestrog swemu narodowi —
i napisa Irydiona'''.

Patryotyczny ból, dziedzicznie przechodzcy z pokolenia

na pokolenie, wcielony w Greka i w jego zemst na zepsu-

tym, spróchniaym Rzymie, Amfiloch, przez cae ycie „szu-

19*
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kajcy nieprzyjació nieprzyjacielowi swemu", Irydyon, podej-

mujcy jego dzieo i bliski jego spenienia — wielko po-

mysu, wielko postaci, oddane s w krótkich zbitych kilku

kartkach z si, z wyrazistoci, z darem rysów czy sów
najgbszych i najpotniejszych. Poemat jest wspaniay,

wielki — ale ten rozbiór jest jego godzien. Co tu prawdziw-

sze, co wietniejsze, co wyraniej, doskonalej dane do zro-

zumienia, pokazane niejako na oczy: czy zgnilizna i stru-

pieszao Ezymu, a w nim resztki, smutne zabytki, dawnej

rzymskiej tgoci i powagi ? czy chrzeciaustwo w katakum-

bach ju dotknite pierwszemi oznakami rónic i rozdwoje?

czy Irydyon i jego siostra w swojem straszliwem powice-
niu? Wybiera trudno; wszystko jest mistrzowskie, wszystka

wykonane rk wielkiego artysty, wielkiego pisarza, kiero-

wan przez natchnienie wielkiego umysu. Nie wiem jednak,

czy na tem tle pierwszorzdnych piknoci nie wystpuje

ze szczególn plastycznoci i si Heliogabal, a zwaszcza

Massynissa. Pierwszy opisany jako „wcielona prónia", w któ-

rej „poyskuje bdny ognik lubienoci", a rozsiada si i pa-

nuje strach. Drugi, jako szatan w klassycznych liniach i for-

mach, dostosowany do staroytnego wiata. „Niema w nim

gorzkiej ironii Metistofelesa, ani bezmiernej wciekoci Sza-

tana Miltona: to jest starzec spokojny, powany, majestaty-

czny". Jego niemiertelna nienawi i jego przebiego pie-

kielna vvystpuj w caej swojej istocie i mocy, kiedy Iry-

dyonowi kae oderwa mio Kornelii od Boga, a przenie

j na siebie, i drugi raz, otwarcie, kiedy udao mu si za-

sia ziarno rozdwojenia i rozbratu w katakumbach, i kiedy

w rozkoszy tego tryumfu, w rozkoszniejszej nadziei zego
jakie przewiduje, zuchwale rzuca Bogu wyzwanie, nad które

sam Szatan Miltona nie powiedzia nic silniejszego, nic stra-

szniejszego jako wyraz nienawici i zemsty.

auje si tylko, e Klaczko nie pisze wicej, duej,
e si nie zatrzymuje nad kad scen, nad kad pikno-

ci poematu. Wskazuje kad; ale gdyby si nad ni sze-

rzej rozwiód, naprzykad nad scen Irydyona z Ulpianem^

miaoby si jeszcze wicej rozkoszy z czytania. Prawda, e
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jego kilka sów mówi i wraenia robi wicej, ni cale kartki

drugiego. Koniec poematu, ao, z jak Iiydjon gotówby

modli si do Boga Kornelii za Grecy, to rozrzewnienie,

w którein jest zaród jego póniejszego przeobraenia, to zaj-

muje ledwo kilka wierszy, ale obejmuje wszystko, co si
dzieje w tej duszy. Krótki take Epilog, i znowu jest w nim

wszystko, wicej nie trzeba; tylko byoby mio, rozkosznie,

gdyby byo wicej. Tryumf, z jakim Irydyon patrzy na Ezym
dzisiejszy, jego zawód, ból, gdy uczu e to uie ten Rzym
by przedmiotem jego nienawici, i wyrok, posyajcy go do

ziemi mogi i krzyów, przytoczone w przekadzie. Zako-
czenie za takie:

„Taki jest ten poemat w swojej caoci. Ze takie dzieo

moe nie by znanem zachodniemu wiatu, to dowodzi tylko,

jak zapomnienie zaciyo twardo nad ojczyzn Bezimiennego

Poety; moe dowodzi take, e atwa przyjemno z czyta-

nia rzeczy lekkich a pytkich, odzwyczaia i od-wrócia nas

od pragnienia i miowania dzie powanych. W kadym ra-

zie dla tych, co chc, czy mniemaj, rozumie Fausta i Man-
freda, Irydyon nie moe przedstawia adnej niejasnoci czy

trudnoci"... Mówi on, e „ból patryotyczny nie stworzy nic,

jeeli jest sam tylko nienawici i przeczeniem. Mówi, e
owszem wróg mógby znale now si i odmodzenie w tern,

co zemsta gotowaa dla niego jako cios miertelny... Gos
tajemniczy posya Irydyona na pónoc, do ziemi mogi i krzy-

ów; idea najpikniejszej i najmocniejszej mioci ojczyzny

mia si przeobrazi, oczyci z wszelkiego uczucia poga-
skiego, rozwietli si chrzeciask wiar, a krzy trzyma
w rkach wysoko . . , Jeeli kiedy nienawi narodowa bya
poetom dozwolon, to poetom narodu wystawionego na takie

cierpienia, poetom, czerpicym natchnienie z tych cierpie.

Wielkoci jest Bezimiennego Poety, wielkoci rzadk a jego

wasn, e podniós taki protest przeciw zemcie. Umieci
Feterno amore nie na bramie delia citta dolunte, jak Dante,

ale w samej najgbszej gbi piekielnej otchani".

„Nienawi jest bezsiln, zemsta nic nie stworzy. eby
przemódz nieprzyjaciela, nie do mie do niego suszny al,
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trzeba górowa nad nim moraln wyszoci. Tak nauk da-

wa poeta swojemu narodowi. Ale do tej wyszoci jak doj?
Jak si w niej utrzyma ? Przez powicenie — odpowiada

poeta — przez ofiar. Oswobodzenia czeka nie od zego,

jakiego mouaby wrogowi yczy, lub nawet jakie monaby
mu zrobi, ale od dobrego, jakie si w sobie rozwinie. Zda
na Boga chwil ostatecznej sprawiedliwoci, zrzec si wszel-

kiej pracy ukrywania i spiskowania, która psuje tylko cha-

rakter narodu, a przymiewa czysto duszy, trwa w swojej

nadziei wbrew wszelkim pról)om i udrczeniom, wyzywa
niebo wiar i ufnoci jak si w niem pokada, w stanow-

czych chwilach zawiadczy swoje ycie mierci, ale znosi

mier a jej nie zadawa, i nu mk jak pierwsi chrze-

cianie z krzyem w rku a wyznaniem wiary na ustach —
oto, jak natchniony poeta i patryota pojmowa obowizek

Polski w niewoli, jak rozumia jej ofiar. Z tej myli wy-

szy, jej su, wszystkie odtd dziea autora Irydyona; ta

myl przewieci je swojenii promieniami, bdzie ich treci

i dusz . . . Niech Polska raz si utwierdzi w tej wierze, e
jej mka, byle czysta, moe by zbawcz , a nie bd dla

niej ju strasznemi ciosy nieszczcia, ani pokusy rozpaczy.

Owszem poeta nietylko w takim razie niczego si dla niej

nie boi, ale przyjmuje z radoci nawet ten los, co j na

czas pewien oddziela od wiata yjcych".
Taki ustp stanowi w pracy Klaczki przejcie od Iry-

dyona do Przedwitu, przygotowuje streszczenie i krytyk

tych poj, tej nauki, z jakich Przedwit wyszed, na jakich

poeta opiera swoje nadzieje i obietnice.

Krytyka, wypowiedziana z najwikszem uszanowaniem

dla poety, z podziwieniem dla poematu, jest nietylko otwarta,

wyrana, ale surowa. Krasiski tak Polsk idealizuje, e a
widzi i pokazuje j w wietle faszywem. Oto pocztek tego

ustpu

:

„Podug Bezimiennego Poety nietylko bya przybita na

krzy, jak Chrystus, na to, by jak On zmartwychwstaa, ale

powicia si na mier dobrowolnie, eby odkupi grzechy

innych, sama niewinna, wolna od wszelkiego grzechu i wy-
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rzutu. Zbytecznem byoby zbija tak nauk. Nie mówic
ju o tern, e uia w sobie wielk zarozumiao i pych, e
jest obraz religii, ona jest obraz take historycznej prawdy,

a podaje trucizn tym, w których chce pokrzepi i utwier-

dzi wiar".

I po tym wstpie, przypomnienie szczere a wspaniale,

e Polska nie za winy drugich pokutuje, ale pod ciarem
wasnych upadla. „To nie usprawiedliwia, nie tóraaczy by-

najmniej zbrodni, jak drudzy na niej spenili; ale ona miaa
wiele do naprawienia, wiele potrzebowaa zapomnie, wiele

si nauczy".

Klaczko ma suszno, kiedy to mówi, kiedy Krasiskiego

tak surowo sdzi; jako chrzecianin i jako czowiek polity-

czny musi go sdzi surowo. A jednak sd jest za surowy.

Klaczko nie zna, nie móg zna tych pism i listów, które

objaniaj dokadniej Krasiskiego nauk. W tych pismacli

i listaci za znajduje si wytómaezenie jego myli, po któ-

rem ta myl ukazuje si zgodniejsz i z historyczn prawd,
i co waniejsze, z chrzeciaskiem uczuciem i wiar. One

mówi, e podug Krasiskiego ycie ludzkoci ma w sobie

powtórzy ycie Chrystusa Pana, Jego mier i Zmartwych-

wstanie take. mier i Zmartwychwstanie maj si speni
na jednej czci ludzkoci, nie na ludzkoci caej. Na tak
cz, na tak „ofiar" przeznaczona (wybrana) jest Polska,

dlatego, e miaa wicej ducha powicenia i mioci, jak

inne narody. Te czyny mioci i powicenia penia nie z Q)y-

l o ofierze, ale instynktem, z popdu wrodzonego uczucia.

Nie powicia si na ofiar wiadomie i dobrowolnie, ani nie

bya ofiar bez winy. Ale mier zadano jej w chwili, kiedy

wanie dochodzia do wiadomoci swoich win i do posta-

nowienia poprawy. Jest za w tych swoich losach „wy

o

braeniem i figur" Chrystusa Pana. Tych sów uywa
Krasiski wyranie, rozmylnie, a w ich owietleniu inaczej

wyglda, innego znaczenia nabiera ta „Chrystusowa ofiara",

która w Przedwicie tylu i tak susznie razi.

Tego Klaczko w r. 1861 wiedzie nie móg. Wspania-

emi za i mdremi sowy koczy ten ustp:
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„Kiedy Polska i jej poeci lubi powoywa si na

Bibli i mówi o narodzie wybranym, to nie od rzeczy b-
dzie przypomnie im, e Izrael zostawi w tej ksidze ksig
przykad trzech Proroków, którzy razem skadaj cao na-

tchnion gorejcym patryotyzmem. Naprzód Izajasz gromi

i pitnuje grzechy ludu, przepowiada kary; po nim Jeremiasz

lamentuje na gruzach miasta niegdy kwitncego; a na ostatku

dopiero Ezechiel w zaprowadzeniu Babiloskiem widzi w za-

chwycie odbudowanie miasta i wityni. Jeremiaszów Polska

miaa, miaa Ezechielów, ale kogo jej po dzi dzie brako,

to Izajasza z ognistym jzyliiem, Danta odwanego a nie-

ubaganego, któryby jej otwarcie stawi przed oczy prawdy

bolesne ale zbawienne, któryby mia zbada i zgbi jej

rany, zamiast je gaska".
Sowa wspaniae i mdre. Jednak wystpuje przeciw

nim jeden, i wiadczy, e Polska miaa swego Izajasza: Bóg

go da, ona tylko w tern podobna do Izraela „twardego karku"

sucha go nie chciaa. Ten jeden — to Skarga.

Po tych zastrzeeniach podziw, zachwyt nad pikno-

ciami Przedio Uli. „Poeta Bezimienny nie napisa nic, coby

go przewyszao si natchnienia, bogactwem obrazów, czy-

stoci formy".

Koczc Przedcit, myla Krasiski, e to jego „ze so-

wem rozstanie" ; nie przeszo dwa lata, a musia znowu gos za-

bra, nie eby nadziej dawa i przyszo obiecywa, ale eby
od zego wstrzymywa, klsk odwróci. Klaczko tómaczy

obcemu czytelnikowi, niewiadomemu rzeczy polskich, skd
i dlaczego wziy si Psalmy jprzyszoci. Przykra rzecz przed

obcymi swoje ze strony odsania, ale unikn tego nie móg.
Opisuje wic krótko pewn cz Emigracyi polskiej, wpywy,
pod jakiemi wyrobia si jej polityka, sposoby, jakiemi dzia-

aa. „Byy pobudki szlachetne, byo pragnienie oswobodz

nia ojczyzny, byo nawet bohaterstwo i mczestwo, nikt nie

przeczy. Ale nie da si te zaprzeczy, e wicej byo czczej

deklamacyi^ i manii mapowania zachodniego radykalizmu.

Demokraci polscy naladowali swoich braci francuskich w nie-

nawici katolicyznui, i podkopywali religijne uczucia narodu,
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W tej samej chwili wanie, kiedy cesarz Mikoaj zaciy
uad Kocioem uowem srogiem przeladowaniem. Nienawi
szlachty, jako zepsutej i zgniej, wiecznej zawady na drodze

postpu, bya szerzona ze szczególnem upodobaniem. Koniec

nie móg by wtpliwym : jakie bezskuteczne powstanie,

i straszne rozdarcie w spoeczestwie".

Co si mogo dzia w duszy poety, który to przewidy-

wa, który i sam nie by bez winy, bo swoim optymizmem,

swojemi obietnican)i przyszoci zasania warunki teraniej-

szoci i rzeczywistoci, mimowolnie prowadzi do ich zapom-

nienia? Co mu si dziao, kiedy po ekstatycznych uniesie-

niach Przedioitu musia podnie rozdzierajcy lament Psal-

mów, kiedy zobaczy, e ów „Chrystus narodów zmartwych-

wstania bliski moe popeni samobójstwo, e ten ludów lud

jedyny, co mia inne naucza prawa mioci, moe popeni
zbrodni Kaina" !

Po takim wstpie streszcza Klaczko Psalm mioci.

Przypomnienie rzezi roku 1846, i Sowackiego wiersz Do
autora Trzech Psalmów. „Gniew, szyderstwo, gwatowne wy-

buchy i skryte aluzye", ogromny talent i zwyka taktyka

faszywych oskare (w tym razie o przywidzenie i o tchó-

rzostwo), to bro, której uy Sowacki. Krasiski musia

j odeprze. Zrobi to w Psalmie alu. Klaczko rozrónia

susznie jego nadzieje na przyszo dalsz, jego wiar w Pol-

sk, która bd co bd podwiguie si kiedy, i trafny zmys
rzeczywistoci, ponure, prawie rozpaczliwe wróby na przy-

szo blisz; poczenie „siostry gilotyny z knutem bratem",

przewiduje jako moliwe, niechybne prawie, a w niem naj-

cisz prób do przebycia dla Polski. Ale zwtpienia w nim

niema: wbrew wszystkiemu co widzi i temu co przewiduje,

podnosi swój ostatni najwyszy hymn nadziei, wiary i mio-

ci w Psalmie dobrej tooli. O tym mówi Klaczko wasnemi
sowami mao, wyobraenie o nim chce da przekadem ko-
cowego ustpu.

Po krótkiej wzmiance o Resurrecturis, mówi o zapom-

nieniu, jakie zaciyo uad Polsk i jej spraw. Wane, wielkie

wypadki, jak wojna Krymska, przechodziy, a jej z tego za-
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pomuienia me wyrway. Umiera wród tego Poeta Bezimienny,

i znowu wiat nie wiedzia o jego mierci, jak nie wiedzia

o jego yciu. „A pewnego dnia lud warszawslsi si pod-

niós, bez broni, w rku mia tylko swój sztandar i krzy r

nie zadawa mierci, tylko j ponosi. A kiedy ciemiyciel,

przeraony t postaw tak now i niewidzian, pyta: „Czego
chcecie"', odpowiedziano mu: „Ojczyzny". Dusza autora Be-

surrecturis musiaa wtedy zadrga z radoci. Idea, o któ-

rym cae ycie marzy, stawa si rzeczywistoci, a jego

poezy, która tak dugo l)ya bezimienn, teraz cay naród

podpisa swojem imieniem".

Przepyszne zakoczenie, ale bolesne. Tak ! W r. 1861

zdawa si mogo, e na prawd naród podpisuje Krasi-

skiego nauk wiary, nadziei, i mioci. Czas pokaza, e to

nie cay naród. Cz jego, i dua, podpisuje najczarniejsze

przewidzenia Psalmu alu i Dnia dzisiejszego ; wciela w rze-

czywisto straszne obrazy trzeciej czci Nieboskiej komedyi

i stwierdza „bólów ból, narodu duch zatruty". Nie czyta si

ju dzi tych sów Klaczki z takiem uczuciem, jak gdy jego

Krasiski ukaza si po raz pierwszy : wtedy dzielio si

i powtarzao wszystkie jego radoci i nadzieje, dzi ze smut-

kiem wyzna przychodzi, e on si udzi. Ale to zudzenie

nie dotyka, nie zmniejsza, wartoci i znaczenia jego pracy.

udzi si w swojem wyobraeniu o nas, o wspóczesnej

Polsce — nie udzi i nie myli si w swojem rozumieniu i okre-

leniu Krasiskiego. W nas zmienio si wraenie, z jakiem

go czytamy, nie zmienio si podziwienie dla jego dziea,

rozmiarami maego, ale wielkiego znaczeniem. W niem bo-

wiem po raz pierwszy kwectya niezmiernie wana, posta

jedna z najwikszych w polskiej literaturze, bya zgbiona
do samego dna, okazana w swojej caoci i w rozmaitoci

swoich pierwiastków skadowych, z przenikliwoci, intelli-

gency, prawd tak, e jak Klaczko kwesty rozwiza,

jak posta zrozumia i opisa, tak ona ju musi zosta na

zawsze, bo tak jest. Owieci za kwesty i posta wia-

tem wyjtkowego talentu, urokiem i blaskiem swego sowa.
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Rzadcy, nader rzadcy na wiecie caym s pisarze z tak
moc, z tak piknoci, z takim czarem sowa: a ci któ-

rzy ten dar maj , ci s na prawd wielcy. Klaczko naley

do tych wyjtków, jest jednym z wielkich pisarzy na tym

wiecie; mona go czyta zaraz po Platonie, po Cyceronie

i Tacycie, po Pascalu i Bossuecie, po Macanlayu, po Skar-

dze, a on nie zblednie, nie wyda si przy nich maym, nie

bdzie zawstydzony w towarzystwie tych wielkich. Mia w so-

bie wszystkie pierwiastki i warunki tej wietnoci; ale Bez-

imienny Poeta, najwikszy, najtrudniejszy z jego dotychcza-

sowych prac, poczy je wszystkie i pokaza w takim sto-

pniu, e da ostateczn sankcy, naznaczy go na wieki nie-

zatart janiejc cech wielkiego pisarza.

W polskiej za literaturze, w polskiej krytyce literac-

kiej, stan na wysokoci, jakiej ona przedtem nie dosiga,
nad jak odtd wyej si nie wzniosa, nad jak wyej
wznie jej nie mona. To jest szczyt. Na równi, daj Boe,
eby kto móg stan i utrzyma si; poniej moe by wielu,

i rónych, i nawet znakomitych. Ale lepiej rozumie, lepiej

przedmiot wyoy, lepiej pisa, nie potrati nigdy nikt.

Z t prac Klaczki czy si anegdota, któr cho raz

opowiedzian w yciorysie X. Kalinki, powtarzamy tu, jako

ciekaw.

Kiedy Klaczko skoczy Bezimiennego Poet, Kalinka

wpad na myl dziwn , e ten artyku przydaby si daleko

wicej, gdyby by podpisany przez jakiego Francuza. Taki

Francuz staby si znanym i gonym odrazu, i mógby przy-

da si bardzo w sprawach polskich. Z tym projektem uda
si do Klaczki. Klaczce al byo pielonej pracy, al i sawy,
jak sobie móg zrobi — ale jeeli to potrzebne i poyte-

czne, to mniejsza o niego, zrobi t ofiar. Na szczcie do-

wiedzia si o tem Zygmunt Jordan: wpad w wielki gniew

na niepotrzebne powicenie, a gdy tamtych przekona nie

móg, wytoczy spraw przed Jeneraa Zamoyskiego. Ten
wytómaczy Kalince i Klaczce, e takie powicenie nie-

tylko nie byoby potrzebne, ale byoby szkodliwe: e sawa
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Klaczki bdzie nierównie wicej warta i poyteczna dla Pol-

ski, ni sawa jakiego Francuza, który w dodatku nie

umiaby jej utrzyma swojemi wasnemi pracami. Ale ten

drobny szczegó, ten pomys tak dziwny, charakteryzuje uspo-

sobienie tych obu ludzi i Klaczki gotowo do powicenia

swojej mioci wasnej, tem pikniejszego, e jej mia wiele.



III.

Rosnca sawa Klaczki. Wspomjiienia Rufina Piotrowskiego. Praca

Klaczki w Biurze. Jego tryb ycia. Propozycya hr. Walewskiego.

Odmowa. Artyku o Prusiech i Niemczech. Wybuch powstania 1863.

Powody popenionych bdów.

Praca o Krasiskim zrobia wielkie wraenie, nie w pol-

skim tylko wiecie, ale we francuskim. Przez ni stan
Klaczko odrazu jako znakomity pisarz francuski, jako jeden

z najznakomitszych midzy wspóczesnymi. Dawniejsze jega

francuskie prace, cho zrobiy mu pewne imi, byy ju wy-

szy z pamici ; same przez si zreszt nie mogy tak zwró-

ci na niego uwagi, jak ta. Francuzi, pisarze, i pisarze do-

brzy, stawiali go w rzdzie swoich najlepszych. „Midzy
nami — mówili — jest bardzo mao takich, którzyby tak pi-

sali, jak on", a zapytani, w czem widz t jego wyszo
nad sob, odpowiadali, e w odrbnoci, w rzadkiej orygi-

nalnoci stylu. „Nasz jzyk — mówili — jest tak wyrobiony,

podaje piszcemu tyle z5vrotów i form gotowych, e nasz

styl staje si przez to poniekd stereotypowym. Wszyscy

mniej wicej piszemy podobnym ; styl osobny, wasny, indy-

widualny, spotyka si ju chyba u najznakomitszych, naj-

wietniejszych; ale ci, co stoj w drugim rzdzie, pisz

wszyscy mniej wicej jednakowym stylem i jzykiem. Klaczko

ma swój, osobny, a tak wietny, e pod tym wzgldem moe
si miao równa z naszymi najlepszymi". Revite des Deux
Mondes, taka trudna i wybredna w doborze wspópracowni-

ków, zacza odtd uprzejmie, skwapliwie, stara si o wspó-
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pracownictwo Klaczki. Stary Buloz, jej saw o y i wszech-

wadny dyrektor, podobno z niedowierzaniem i niechci da
si namówi na przeczytanie Bezimiennego Poety; ale prze-

czytawszy, sta si uprzedzajco grzecznym i przyjacielskim

dla nieznanego przedtem autora. W papierach Klaczki prze-

chowao si kilkanacie jego listów: wszystkie albo dzikuj
za artykuy, albo prosz o nowe. Niektóre otwieraj raz na

zawsze Reioi wszystkiemu, co Klaczko zechce jej przysa,

a czasem upominaj si, skar si, e redakcya nie moe
si doczeka obiecanego rkopisu. Wicej jednak, ni sam

Buloz, pisze takich listów p. Mars, sekretarz redakcyi i admi-

nistrator pisma. Niebawem, w par miesicy zaledwo po

pierwszej, ukazaa si w Rewii druga praca Klaczki — Klaczki

w bardzo maej czci tylko, ale podpisana jego nazwiskiem

i dlatego podana, skwapliwie w lot pochwycona. W kwie-

tniu i maju r. 1862 wyszy Souvenirs d'tin Siberien. Uwaga
wiata bya zwrócona na Polsk i Rosy : ledztwa i zesa-

nia byy ciekawoci, une actualite. Pamitniki Rufina Pio-

trowskiego byy wiee i przez Polaków czytane z uajyw-

szem, ze wszech miar susznem zajciem. Gdyby skorzysta

ze sposobnej chwili, temu zachodniemu wiatu da pozna t
stron polskiego ycia, moe zajcie ju obudzone podnio-

soby si wyej, moe wspóczucie dla jednych, oburzenie

na drugich, rozeszyby si szerzej i zakorzeniy gbiej. Ta-

kie obrazy, takie wspomnienia, mog by rodkiem pomocni-

czym w dziaaniu na francusk opini. Wzi wic Klaczko

Pamitniki Piotrowskiego, skróci je i ogosi. Z trzech to-

mów zrobi artykuy do trzech zeszytów pisma; i susznie,

w caoci byyby za dugie. Czy sam tómaczy? Sdzili-

bymy raczej, na domys, e tylko wybra i wskaza ustpy

do tómaczenia, a sam robot przekadu powierzy komu
innemu. Z jego usposobieniem i z jego cigiem podówczas

zatrudnieniem w Biurze, trudno przypuci, eby by chcia

i móg tómaczy. Napisa za wstp, potrzebne dla obcego

czytelnika objanienie o rónych powodach, formach, sto-

pniach i ofiarach zesania. W tym wstpie nie pomija i tego,

co Mickiewicz w Kursach nazywa „Literatur sybirsk" : przy-
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pomin przygody Beniowskiego, pamitniki Kopcia, Ewy Fe-

liskiej, i tak doszedszy do najwieszych skaza i wspom-

nie, podaje najciekawsze, najbardziej charakterystyczne

ustpy ze Wsjyomnie Piotrowskiego, od jego wyjazdu z Pa-

rya a do miaej, trudnej, a dziwnie szczliwej ucieczki.

Wspomnienia miay istotnie wielkie powodzenie. Ksigarz

Hahette wyda je zaraz jako ksik, a bardzo usilnie sta-

ra si o pozwolenie autora.

Co wicej robi Klaczko w cigu tego roku 1862? Pysl-

cowdl w Biurze: pisywa o Polsce do dzienników francuskich,

albo uczy Francuzów, co i jak o niej pisa maj. Byo to

zajcie codzienne, nieustajce. Niepodobna dzi przypomnie

sobie lub doj, jaki artyku Dehatóir lub Patrie by przez

niego pisany, albo przez niego natchniony. Wystarczy ogólna

wiadomo, e to robi, i bardzo gorliwie. Naoczny wiadek
moe zezna, e Klaczko codzieu rano by w Bibliotece, prze-

glda wszystkie dzienniki polskie i niemieckie, czyta nad-

cliodzce listy, a kied}' w nich znalaz co godnego uwagi,

nadajcego si do rozgoszenia, gotowa z tego niateryau

artyku przeznaczony dla Francuzów lub Anglików. Kiedy

zdarzyo si co, co uchodzio za waniejsze, albo trudniejsze

do traktowania, to staym zwyczajem Biura robot t po-

wierzano Klaczce. Take jeeli chodzio o to, by rzuci

w wiat artyku, podpisany jakiem bardzo znanem, sawnem
imieniem francuskiego pisarza, znowu Klaczko mia za za-

danie nakoni t znakomito do pisania, i objani co i jak

ma pisa. St. Marc-Girardin, Prevost-Paradol, Mazade, mie-

wali Klaczk za inspiratora, kiedy mówili o sprawacli pol-

skich. Do wszystkich za sesyj Biura, odbywajcych si re-

gularnie raz w tydzie, i do wszystkich codziennych rozmów

o odebranych listach i o najbliszej, na dzi, robocie, nalea
zawsze, czynnie, koniecznie, bez niego nic si nigdy nie po-

stanowio i nie robio.

Jaki by prócz tego tryb jego ycia? Mieszka w Bi-

bliotece Polskiej, w domu Jeneraa Zamoyskiego, na Quai

d'Orleans 6; mia dwa mae pokoiki na czwartem pitrze.

Drugi by sypialnym, pierwszy pracowni, a w nim szafa
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Z ksikami, duy stó du pisania i dua sofa do leenia.

Lubi czyta lecy, lubi zwaszcza lecy pisa, to jest dy-

ktowa. Byo mu to atwiej i wygodniej, jak siedzie przy

stole z piórem w rku. Xa t sub pisania pod dyktowa-

niem bywa zwykle odkomenderowany jeden z podrzdnyci

pomocników Biura, modych Francuzów, a suba nie konie-

cznie bya atwa. Klaczko najatwiej skupia myl i nada-

wa jej form, w pokoju ciemnym a przynajmniej przymio-

nym. Spuszcza wic firanki, wyciga si na sofie, a nie-

szczliwy Francuz siedzia za firank przy oknie i pisa jak

móg w wielkiej niewygodzie na jakim maym stoliczku.

Cisz prób cierpliwoci musia przechodzi, kiedy Klaczko

kaza sobie przeczyta to co podyktowa. Nic nigdy nie byo

mu do dobrze napisanem : przemienia, po})rawia, kaza

maza, i znowu przywraca to, co przemaza, i tak bez koca,

przy kadym okresie, kadem zdaniu, niemal kadem sowie.

Wypracowywa, piowa te okresy i zdania jak najwikszy

pedant z czasów i szkoy Szymanowskiego czy Osiskiego.

Jednak u niego ten sposób pisania nie wstrzymywa rwcego

potoku myli i uczu, nie paraliowa temperamentu i po-

pdu, a ostatecznie wychodzi na dobre, skoro wydawa takie

doskonaoci jzyka i stylu.

Rozrywek, przyjemnoci, nie szuka, a te które lubi,

byy bardzo proste i atwe. Lubi teatr, ale bywa w nim

rzadko, zapewne eby nie wydawa pienidzy. W eleganc-

kim wiecie, polskim czy francuskim, nie pokazywa si, nie

mia do tego ochoty. Nawet u ksinej Marcellin}' Czarto-

ryskiej rzadko bywa, cho przyjmowaa prawie co wieczór

A jednak lubi znajomoci, lubi stosunki z ludmi, lubi

wiat. Jeeli w nim nie bywa, to moe ze wzgldu na wy-

datki, które to za sob pociga. Z Jeneraem Zamoyskim

i jego rodzin bya zayo i szczera przyja; z Hotelem

Lambert nieustajce codzienne stosunki, ale polityczne, urz-

dowe niejako: towarzyskich tyle tylko, ile koniecznie po-

trzeba, a blisze, serdeczne, nie byiy nigdy. Klaczko mia

wraenie, e tam nie )y lubionym i e mu to nawet dawano

uczu: wspomina naprzykad, e w latach Wiadomoci pol-
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skicJi widywa je lece na stole, Da widokUj nie otwarte. Z Ja-

nuszkiewiczem by w cisej przyjaui, a przez niego wszed
w kóko zwykych goci pani Wsowieowej. Kiedy pisa, e
by u niej trzy razy, e to trinum perfectum, a nawet plus-

nam perfectum, bo tam bardzo nudno ; a jednak da si
wcign w te nudy. Lubi party, pani Wsowiczowa chciaa

j mie co wieczór dla ma, a urzdza Januszkiewicz. Przy-

chodzi wic Klaczko do czsto, zwabiony pont wista

czy preferansa, i nalea do tej partyi, przy której stary Je-

nera wyglda i gra jak automat. Grywa take, i to pra-

wie co wieczór, w tak zwanym klubiku. Kluhik, to by po-

koik w nader skromnej restauracyi d, la Tour d^Argent, na-

przeciwko Biblioteki Polskiej, po drugiej stronie mostu, gdzie

czonkowie Biura i ich przyjaciele schodzili si na obiady

po franku i dwadziecia pi centimów. Obiady byy natu-

ralnie ze, czasem tak skpe e i godu nie zaspokoiy, ale

byy tanie; towarzystwo byo bardzo doborowe. Klaczko, Ka-

linka, czsto Horacy Delaroohe, czsto Leon Kapliuski, nie

rzadko Kazimierz Bociszewski ; z modszych Ignacy Plichta,

Jan Stadnicki, wtedy ucze Szkoy dróg i mostów, Francuzi

Ravelet i Lasserre. Po obiedzie pogadanka w osobnym po-

koiku i partya, któr oba, Klaczko i Kalinka, bardzo lubili.

Te pogadanki byy bardzo mie, dopóki si nie pokócili:

a to, czy o le zadan kart, czy o jak kwesty polity-

czn lub literack , zdarzao si do czsto. Midzy Klaczk

i Kapliskim zwaszcza dyskusye powstaway atwo, z ja-

kiegobd powodu, z tego gównie, e jeden i drugi by ner-

wowy i draliwy.

Stosunki finansowe byy oczywicie bardzo skromne,

skoro Klaczko mieszka na czwartem pitrze, a na obiad

nie móg wydawa wicej, jak franka i 25 c. W tem po-

oeniu spotkaa go propozycya wietnego stanowiska. Pió-

rem zrobi sobie tak saw, e nie pisma tylko, ale rzdy
mogy pragn i stara si to pióro dla siebie pozyska.

Hr. Walewski, podówczas minister domu cesarskiego, a za

kilkoma nawrotami minister spraw zagranicznych, ofiarowa

Klaczce miejsce sekretarza. Rzecz pontna sama przez si,

St. Tarnowski: Julian Klaczko. 20
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ale pontna zwaszcza przez to, e otwieraa mono, przy-

najmniej nadziej doprowadzenia wpywów polskiei do mi-

nistra i do cesarza, Kaczlio wzi propozycy do namysu,

odniós si z ni do swoich przyjació, i po namyle zapyta

wprost ministra, jaki, w razie przyjcia, byby jego stosunek

do spraw polskich. Odpowied bya, i tak by musiaa, e
jako urzdnik francuski musiaby suy tylko sprawom fran-

cuskim, a polskich zaniecha. Wtedy Klaczko odmówi.

Co byby wicej w cigu roku 1862 napisa albo zro-

bi? Andrzej Komian wspomina, e Klaczko ma na myli

jak prac o Niemczech, e si do niej gotuje, zbiera ma-

teryay. Bezimienny Poeta da pozna francuskiemu wiatu

rozum i talent Klaczki, jako znawcy i sdziego rzeczy lite-

rackich : nie odkry jeszcze drugiej strony jego zdolnoci, po-

litycznej. Ale przed kocem tego samego roku (1862) obja-

wia si i ta druga poowa jego uzdolnienia i powoania.

W Berlinie zatarg midzy Koron a parlamentem. wieo
z poselstwa w Petersburgu powoany, Europie mao jeszcze

znany, nowy minister Bismarck-Schonhausen, bez wahania

postanowi i króla skoni, miaym krokiem uj ster rzdu,

rozwiza Izb, obchodzi si bez parlamentu. Pierwszy sta-

nowczy wystp na scenie wiata czowieka, który mia na

jego losach tak strasznic zaciy; na horyzoncie politycz-

nym chmurka maa i daleka, nie wzbudzajca wielkiej uwagi,

tern mniej obawy. We Francyi zwaszcza te wewntrzne

sprawy pruskie wydaway si rzecz tak obojtn; wanego
nic z nich wynikn nie mogo ! Nikt, bez wyjtku nikt, nie

przeczuwa, e ta maa chmurka na dalekim obcym horyzon-

cie bya ciarna gromami, e niosa w sobie burz i zbu-

rzenie caego porzdku ówczesnego wiata. Jednak, cho nie-

bezpieczestwo nie byo ani widocznem, ani przypuszczanem,

to zajcie i ciekawo byy obudzone temi berliskiemi spra-

wami. Jak si to skoczy? kto kogo przemoe? czy mog
wynikn z tego jakie waniejsze skutki? To pytanie zada-

wa sobie i rzd francuski, i mylca powaniejsza opinia;

to pytanie chciaa traktowa Rew des Deux Mondes, a od-

powiedzi podj si Klaczko.
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Dnia 1 grudnia 1862 r. wysza pierwsza cz pracy

pod tytuem: L'agitation unitaire en Allemagne et le regime

constitutionnel en Prusse.

Klaczko bawi w Niemczech niedugo, ale w Heidel-

bergu, w pracy przy boku Gervinusa, znalaz si w samem
ognisku wielko-niemieckich marze, aspiracyj i namitnoci.

Ze swoj za bystroci nie potrzebowa patrze dugo, by

przejrze do gbi i rozpozna na wskro natur tych dno-
ci i marze. Sejm frankfurcki z r. 1848 i 1849 da mu je

pozna ze strony, której w Heidelbergu moe jeszcze widzie

nie mia sposobnoci. Prusy za zna dobrze, z urodzenia,

jako Polak, a krótki pobyt w Wielkopolsce i w Berlinie

utwierdzi i pogbi t znajomo. Z pewnoci mao byo
ludzi w ówczesnej Fraucyi— nieszczciem mao nawet mi-
dzy nalecymi do jej rzdu — którzyby o stanie Niemiec

w ogólnoci, a w szczególnoci Prus, o ich uczuciach, uspo-

sobieniach, widokach i zamiarach na przyszo, wiedzieli

tyle, co Klaczko. Móg z czystem sumieniem i z uczuciem

spenionej powinnoci tómaczy Francuzom, co to jest ten

niemiecki popd do zjednoczenia i co jest ten kon-

stytucyjny zatarg, czy zamach w Prusiech.

Na wstpie stawia twierdzenie, e narodowe zjednocze-

nie jest tak samo popdem Niemiec, jak zamiarem Prus.

Cel jest jeden i ten sam u obu stron obecnie zwanionych.

Rónica jest w rodkach. Niemcy chc zjednoczenia przez

wielki, powszechny i liberalny popd narodu ; Prusy chc zje-

dnoczenia przez siebie; zamiar, inicyatywa i wykonanie maj
wyj nie ze spoeczestwa i z caej Rzeszy, ale z góry,

z rzdu, i z rzdu pruskiego. Nie zjednoczenie Niemiec jako

takich, tylko zjednoczenie ich przez Prusy, prusk moc,
pod pruskiem panowaniem. W celu zgodno: o drog do

celu, o rodki tylko, spór. Po takiem zaoeniu — które po

skutkach i dowiadczeniach nasuwa uwag, e ta pruska

droga bya krótsza i pewniejsza — przystpuje Klaczko do

skrelenia historycznego procesu tej narodowej niemieckiej

wiadomoci i dnoci.
20*
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Zbudzia si, poczua si w sobie, przez najazd francu-

ski, przez upokorzenie i ciemistwa Napoleona. Nikt nie moe
temu popdowi odmówi ani prawa, ani szlachetnoci. Niemcy

przechwalaj si i fanfaronuj, kiedy sobie jednym przypisuj

upadek Napoleona, ale niemniej w walce z nim zasuguj na

wszelkie uznanie. Nie raniej, raczej wicej, w tych pracach

i zdobyczach pokojowych, jakiemi dokonali postpów ogrom-

nych w nauce, sztuce, bogactwie, administracyi. Zbudzony

patryotyzm objawi si i dziaa czynnie we wszystkich kie-

runkach ycia, ale zarazem w marzeniach swoich zacz po-

da bez granic: des Deutschen Fa^erZancZ jest wszdzie, bo

cay wiat dla Niemców. Ale ten patryotyzm pod hasem

narodowego zjednoczenia i wolnoci, dozna bolesnego za-

przeczenia od niemieckich królów i ksit. Kongres Wie-

deski zachowa, utwierdzi, przypiecztowa przysig na

Trójc w. cae dawne rozbicie Niemiec na nieziczone mnó-

stwo maych pastewek, i nietykaln, nieograniczon wadz
kadego z tych ksitek.

Zawód, rozczarowanie; tu i ówdzie sabe midzy mo-

dzie porywy czy próby oporu, ale w ogóle rezygnacya

i bierno. Nie bierno myli wszake; filozofia Hegla wy-

chowuje, ksztaci, przerabia ca umysowo niemieck, a za-

razem wyrabia i podnosi wrodzon skonno do ubóstwie-

nia siebie, do uznania si za naród-idea. Na grunt, przygo-

towany przez abstrakcy i spekulacy, pad zasiew praktycz-

nych pragnie i de patryotyzmu. Potny wyraz dawaa

mu i wraenie robia wielkie, Gervinusa Historya poezyi

niemieckiej. Wzbijaa ona w dum, ale zarazem wywoy-

waa wstyd. „Wydalicie tylu wielkich ludzi, bylicie wielcy

na tylu polach, a gdzie wasze znaczenie, wasza potga?

czem jestecie, Niemcy, jako cao, jako naród, jako pa-
stwo?" Popd do zjednoczenia, pragnienie potgi, rozkrze-

wiy si i wzrosy bardzo pod wpywem tej ksiki. Wy-
padki pomagay take do tego przeobraenia. Zmiana pano-

wania w Prusiech, król Fryderyk Wilhelm IV, dziwnie zmie-

szany z legitymizmu, pietyzmu i romantyzmu, zdawa si

oznacza zmian w dotychczasowej polityce Prus, wyzwala
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si z pod supremacyi Austryi i ks. Metternicha. Zaród kon-

stytiicyi, nadany przez niego w r. 1847, obudzi w liberal-

nych Niemczech nadziej poczenia i odmodzenia caej Rze-

szy za spraw i pod przewodem Prus.

Rok 1848, rewolucya w Wiedniu i w Berlinie, w Hei-

delbergu uchwala profesorów i doktorów zwoania Sejmu

Rzeszy do Frankfurtu. Wszystkie wiksze i mniejsze poten-

taty, zastraszone rewolucya, podday si tej uchwale. Bundes-

tag zacz zasiada, obradowa, uchwala, i objawi odrazu

nieograniczon, nienasycon dz zaboru. Nie rozumia ró-

nicy pomidzy mojem a twojem: wszystko byo jego,

byo niemieckie. Królowi hollenderskiemu uchwalono zabra
Limburg, królowi duskiemu nietylko Holsztyn, ale Szlezwig

;

rzeka Mincio bya naturaln granic Niemiec; Czechy i W-
gry ich na wschód wysunitemi grauicznemi Marchiami;

Wielkie Ksistwo Poznaskie integraln czci Rzeszy Nie-

mieckiej. Wykonanie tych uchwa byo trudniejsze, ni ich

powzicie. Austrya w cikich obrotach i kopotach : Prusy,

same nie do miae i przedsibiorcze, a ogldajce si
zawsze niespokojnie na to, co powie i co zrobi Rosy a.

Ale popd do zjednoczenia w wielkiej ojczynie, do re-

stauracyi cesarstwa by tak silny, e wreszcie frankfurcki

parlament ofiarowa koron królowi pruskiemu i wysa uro-

czyst deputacy do Berlina. Król da odpowied zrazu wy-

mijajc, w kocu odmown. Gdyby Bundestag hjl me vfiQ-

cej popieszy, moe król byby si okaza mielszym. Ale

w r. 1849, kiedy Austrya ju pobia Wochów podNovar,
a wojska rosyjskie miay si wyprawia na Wgry, pooe-
nie Austryi byo ju silniejsze, i nie mona byo na ni nie

zwaa. Jeden z liberaów frankfurckich uala si gorzko

na króla pruskiego, e „odprawi jak suc Rzesz, która

jechaa do Berlina jak oblubienica do oblubieca". Porówna-

nie nie trafne: „Król pruski mia dla tej korony takie uczu-

cie, jak dla dziecka, podu ukrytych miostek, do którego

przyzna si na razie jako nie mona, ale które czuo oj-

cowska bdzie legitymowa przy pierwszej zdarzonej sposob-

noci".
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Austrya, zaspokojona o siebie sam, odpaca teraz Pru-

som ich pretensye do pierwszej roli w Niemczech. Sposob-

no daje jej sprawa Elektora Hesskiego. Ten Elektor za-
da od swoich Izb votum zaufania i nieograniczonego kre-

dytu, a gdy odmówiy, ogosi stan oblenia w caym kraju.

Cay kraj protestowa, nawet wojsko. Elektor uciek si pod

protekcy Austryi ; n a r ó d hesski apellowa do Unii c i 1 e j-

szej, zawizanej przez Prusy w r. 1849 i majcej swój

parlament czy siedzib w Erfiircie. Prusy po stronie Hessów,

Austrya po stronie Elektora: zdaje si, e przyjdzie do wojny.

Król da kredytu na zbrojenia, wojska z obu stron posu-

waj si ku granicom; nagle i niespodziewanie Prusy udaj
si w pokor i podpisuj w Oomucu (1850 r.) zobowiza-

nie restauracyi Elektora Hesskiego i zaprzestania wszelkich

agitacyj w Holsztynie.

Upokorzenie, rozpacz ! Niemcy trac oparcie i ufno
w Prusiech, Austrya tryumfuje i wystpuje z projektem re-

organizacyi Rzeszy, moc którego Austrya wczyaby do

niej wszystkie swoje posiadoci nie-niemieckie, czyli mia-

aby tyle gosów w Bundzie, tak przewag , e staatjy si

absolutn pani Niemiec. Na to nie mogy si zgodzi inne

mocarstwa. Francya, Anglia, Rosya, owiadczyy, e skad

i konstytucya Rzeszy ustanowione s traktatami z r. 1815

i e nie mog by zmienione bez zgody wszystkich pastw
podpisanych na tym traktacie. Prusy tak si przelky w-
czenia krajów austryackich do Rzeszy, e czemprdzej wy-

czyy z niej W. Ks. Poznaskie, eby odj niebezpieczny

precedens.

Stary frankfurcki Bundestag, przedmiot wstrtu i po-

gardy caych Niemiec wolnomylnych i patryotycznie ambit-

nych, przywrócony w caym blasku swojej niedonoci.
Zawód i upokorzenie wywouj al i niech do Prus,

które mogy nada inny kierunek sprawom niemieckim, a nie

miay, czy nie umiay, czy nie chciay. Usposobienie staje

si coraz bardziej gorzkiem, bo Prusy coraz dalej posuwaj

si na swojej drodze legitymistyczno- reakcyjnej, a sobie

i Niemcom sprowadzaj coraz nowe upokorzenia. Wojna
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Krymska dawaa im wyborn sposobno do wietnej polity-

cznej roli: stajc po stronie pastw zachodnich, Prusy mo-

gy nawet wiele zyska. One si chwiay, dyplomatyzoway,

w gruncie trzymay z Rosy, i tyle na tern zarobiy, e na

liongres paryski zaproszone byy ledwo w ostatniej chwili,

a na nim nie miay adnego wpywu, nie znaczyy nic.

Jak inaczej, jak mdrzej, korzysta z tej sposobnoci

i jak inaczej wyszed na niej may Piemont! Ale Piemont

jak uj w rk sztandar woskich narodowych de, to go

nie wypuci: a skupia w sobie i wyobraa dla Wochów
nietylko spraw narodow, ale i spraw konstytucyjnej wol-

noci.

Choroba umysowa króla Fryderyka Wilhelma IV, re-

gencya jego brata, powitane byy w Niemczech jako szcz-

liwy wypadek. Ksi Rejent, póniejszy król, a w kocu
cesarz Wilhelm I, nie l)y popularnym, uchodzi za skrajnie

monarchicznego i absolutnego, po rewolucji roku 1S48 kMka

lat ostronie przeby w Anglii. Mimo to teraz powitany by
dobrze, prawie z zapaem, bo instynktem zgadywano w nim

wyznawc i patrona wielko-niemieckicb dnoci. Ten nie

opuci sprawy Holsztynu, ten podniesie na nowo spraw
Hessyi elektorskiej

!

Wojna woska postawia Niemcy w kollizyi dwóch

uczu. Denie do zjednoczenia narodowego podobao si,

bo mogo by przykadem i precedensem ; a z drugiej strony

panowanie Austryi we Woszech, to panowanie niemieckie.

Std sprzeczne objawy w opinii i w postpkach.

Ten historyczny obraz roztacza si wyrazisty, peen y-
cia; zwizeli przyczyn ze skutkami, rónice usposobie i d-
e wystpuj jasno, przejrzycie. Opowiadanie zajmuje

i przykuwa uwag tyle, ile kae si podziwia znajomo
rzeczy i rozum polityczny. Obraz obejmuje take umysowe,

naukowe ycie i postpy Niemiec, krótko, treciwie, w gó-

wnych rysach. Sowem wietny obraz; ale czy skoczony?

Zdaje nam si, e nie. Autor doprowadzi opowiadanie do

chwili, kiedy ma si rozwin i wybuchn spór midzy kró-

lem i rzdem a Sejmem, kiedy na przód sceny wysuwa si
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po raz pierwszy potna zowroga posta Bismarcka — kiedy

OD si iiie zawaha rzdzi bez budetu i bez parlamentu.

To zakoczenie „agitacji niemieckiej", to wanie
cz najciekawsza i najwaniejsza caej sprawy, a tego

niema. Klaczko mia sposobno pokaza, jak Bismarck, pod-

ug jego wasnycli sów, „przestpuje ustawy pruskie, eby
wstpi w prawo niemieckie" i bierze dyktatur z myl
wielkiej inicyatywy „zjednoczenia Niemiec" przez wol rzdu,

z góry— ten prawdziwy przedmiot sporu midzy narodowem

i liberalnem deniem niemieckiem a deniem Prus do opa-

nowania Rzeszy, robi wany krok ku rozstrzygniciu. A pi-

sarz i polityk taki jak Klaczko, nie korzysta z tej sposobno-

ci, nie opowie co si tam dotd stao i co si dalej sta

moe.
Dlaczego ?

Bez dowodu i pewnoci, ale sdzimy i wierzymy, e
Klaczko myla i chcia pisa dalej, e swojej pracy nie sko-

czy, tylko j urwa. Z jakiego powodu? Ostatnia cz jego

artykuu wysza 15 stycznia 1833 r. W dziewi dni póniej

wybucho powstanie w Polsce. Cala myl, caa dusza Klaczki,

zwrócia si w tamt stron. On nie móg ju, nie by zdolny

myle i pisa o czem innem, oderwa si od tego jednego

przedmiotu, od tego jednego pytania: co teraz? co dalej? co

z tego bdzie? Dlatego nie skoczy pracy o Agitacyi nie-

mieckiej. Stwierdza to nawet wyranie jeden list Buloza,

przechowany midzy papierami Klaczki. List jest z 22 lu-

tego i mówi co nastpuje: „Czy s jakie wiadomoci lepsze

z Polski? czy rzd francuski myli na prawd wda si w t
spraw, powanej a ohydnej interwencyi pruskiej? W takim

razie byby dobry powód do dalszego cigu pracy — jeeli

Pan moesz j podj w tych okolicznociach — o Prusach

i o tym królu Wilhelmie, który zdaje si coraz bardziej zmie-

rza do swojej zguby".

Nie on zmierza do swojej zguby!

Im bliej byo do koca roku 1862, im bardziej mno-

yy si demonstracye, zwaszcza odkd zaszy zamachy skry-

tobójcze, zmieniao si wyobraenie i sd o krajowych wypad-
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kach. Pikne zudzenia z pocztków roku 1861 znikay, na-

stpowao przekonanie, e wypadkami kieruje spisek, i obawa

tego kierunku. Po zamacliacli na Wielopolskiego i na W. Ksi-
cia, Biuro uznao potrzeb jawnego potpienia zamachów.

Protest ten napisa Klaczko. Chodzio teraz o to, eby by
podpisany przez gowy wszystkich stronnictw emigracyjnych.

Seweryn Gazowski by gotów, przyrzek swój podpis; ale

pod wpywem swego otoczenia obietnic cofn. Akt, podpi-

sany przez jedne tylko cz Emigracyi, mia oczywicie zna-

czenie daleko mniejsze; dlatego nie by ogoszonym. Jednak,

cho rok dochodzi do lioca, cho do wybuchu liyo juz tali

blisko, nikt w tym gronie udzi nie przypuszcza, iby do

niego przyj miao. Stronnictwo rewolucyjne, spiskujce,

moe mie z polityk, ale mio ojczyzny przecie ma,

Polski na oczywist niechybn klsk wystawi nie zechce!

Tale myleli do koca ludzie, poczeni w paryskiem Biurze.

W cigu tych dwóch lat odegrali oni rol wan. Byli

rozumni i zdolni, chcieli dobrze — a co robili byo szkodli-

wem. Czem wytómaczy bd, trudny do pogodzenia z t
summa rozumu, jaka w nich bya, i z tym najczystszym, naj-

szlachetniejszym patryotyzmem ? Klaczko zajmowa midzy
tymi ludmi miejsce wielkie, jedno z naczelnych; odpowie-

dzialno wic spada i na niego w znacznej czci, do niego

take odnosz si wymówki, i powody które bd tómacz.

W jego ywocie wic, w pracy jemu powiconej, przypom-

nienie ich bdzie na miejscu, powinno by. Opowiadanie za,

przedstawienie i bdów i okolicznoci agodzcych, najwier-

niejsze, najdokadniejsze i najsuszniejsze, znajduje si w Sta-

nisawa Komiaua Rzeczy o roku 1863. Stamtd je poy-
czamy :

„W pierwszym rzdzie powinien by Hotd Lamhert

zmierzy i rozpozna istotne pooenie, tern snadniej, i le-

piej od innych wiedzia, e wówczas na ukadach midzy
Francy i Rosy ograniczaa si sprawa polska, i e adnego
innego na razie wyjcia nie wskazywano, ani obiecywano.

Lecz, e poufnym radom towarzyszyo nieodmiennie zape-

wnienie o staoci zamiarów cesarza, i przyrzeczenie, e sprawa
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polska opuszczon, nie bdzie, przemagala w sdzie Hotelu

Lambert nieograniczona ufno w wszechmoc cesarza i osta-

tecznie rozumowanie: e choby w Polsce rzeczy miay doj
do ostatecznoci, Napoleon III, wobec niej, nie cofnie si
i pomimo dzisiejszych rad i zastrzee, znajdzie rodek roz-

wizania i zamiary swoje speni. Mówiono sobie: polityka

cesarska jawnie nieraz potpiaa ruch zmierzajcy do jedno-

ci woskiej, przecie skrycie sprzyjaa mu, dopomagaa, i tylko

odpowiedzialno ze siebie zrzuci pragna; to samo bdzie

z ruchem polskim. Rozumowanie )dne, bezpodstawne, które

znowu wytómaczy si da jedynie ówczesn atmosfer,

ówczesn wiar w Napoleona III, niezrozumia dzisiaj, i tem

nawyknieniem wspóczesnych domylania si zamiarów i po-

stanowie tego czowieka wedle wasnych ycze, gdy ich

odgadn nie mona byo, lub gdy nie l)yo nic do odga-

dnicia".

„Wprawdzie wyej skrelone zachowanie si, zwierze-

nia poufne cesarza, zwaszcza jego doradców, których zbior-

nikiem by Hotel Lamhert, mogy pozostawi wtpliwoci,

tem atwiej powstajce, e si ich chtnie uczepi pragno.

Ani co do zaniechania deraonstracyj, ani co do przyjcia

ostatecznego systemu Wielopolskiego, nie byy one stanow-

czemi i wyranemi. Hotel Lamhert o szczegóach przebiegu

i wpywie rokowa midzy Francy i Rosy na ustpstwa

czynione w Warszawie, mao wiedzia, moe wiedzie nie

chcia. Móg Napoleon III upatrywa t korzy w ruchu

polskim i w przebiegu wypadków, e stopniowo do coraz

wikszych ustpstw skaniay rzd rosyjski, w duchu i kie-

runku zawizanych z nim ukadów, w myli „zadowolnienia

Polaków", zarazem rodek trzymania Rosyi w zalenoci od

polityki francuskiej, litóra posiadaa sowo zagadki polskiej

i mono zaklcia jej tajemniczych dla Petersburga na-

stpstw. W sposobach i rodkach, uywanych w Warszawie,

móg sobie Napoleon III upodoba metod i praktyki spi-

skowe, które zmys jego w tej mierze wyksztacony i do-

wiadczony odgadywa, a nie dostrzedz lub zapozna niebez-

pieczestwa gównego, które std dla kraju i wspólnej sprawy
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wynikao. Hotel Lambert i Biali, nie powinni byli popa
w ten gruby bd".

„Okoo systemu, uosobionego namiestnictwem W. Ksicia

reformami Wielopolskiego, kady roz>dny czowiek, nie-

tylko móg, ale mia obowizek skupienia si i dania mu
caego swojego poparcia. W najtrudniejs/.ych pooeniach s
chwile, które, gdy si je umie pochwyci, mona na najwik-

sze niebezpieczestwo naraon spraw jeszcze zbawi. Ta-

k chwil dla wszystkich rozsdnych udzi i Biaych, byo
przybycie W. Ks. lionstantego. Tu trzeba byo zmierzy ro-

zumem i sumieniem pooenie, ta zrozumie, e choby istot-

nie ruch i demonstracye sprowadza miay ustpstwa, osi-

gnito ich moliw miar , dotarto do granic, e zuytkowane
demonstracye i ruch, zawsze niebezpieczne, ju tylko zgub

nemi sta si mog przez ich naduycie ; tu wreszcie trzeba

byo i mona byo odepchn marzenia, ogólnikowe nadzieje,,

a chwyci si rzeczywistoci. W. Ksi bowiem na czele

rzdu polskiego, to bya ju rzeczywisto i przyszo."
„Dlaczego naród nie uchwyci i uchwyci nie umia

tej sposobnoci naprawienia bdu powstania listopadowego,

strat i szkód, które, ono bytowi narodowemu wyrzdzio?
Oto dlatego, e wpojono w niego przekonanie, i w 1831 r.

by ofiar, nie nauczono go, e by w 1830 r. winowajc
wzgldem siebie samego. W dalszem nastpstwie bdnego
wyciowania, mylnych poj, pod wpywem wiadomych czyn-

ników, spoeczestwo, bez zdania sobie dokadnie z tego

sprawy, odpychao niezaprzeczenic znaczn i donios summ
ustpstw i korzyci, któr przybycie W. Ksicia do War-

szawy przedstawiao, aby zaznaczy, e czyni to z obawy

i troski, i przyjcie bdzie zrzeczeniem si niepodlegoci

zupenej, zaprzepaszczeniem odbudowania Polski, i zmarno-

waniem sposobnej po temu chwili rzdów Napoleona III we
Francyi, jego w Europie przewagi. Nietylko dla cienia wy-

puszczano z ust kawa misa, ale nie zdoano zmierzy te-

go, co istotnie ówczesne pooenie zdoluem byo przynie
i zapewni narodowi — korzyci jedynych, jakie rzdy Na-

poleona III mogy mu przysporzy".
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„Tak ju zreszt zapdzono daleko spoeczestwo, ruch

i demonstracje, kierowane spiskiem, tak góroway nad wszyst-

kiem, denie do rozwizania skrajnego, cbo nieokreone-

go, polegajcego coraz bardziej na — wszystkiem lub ni-

czem, sowem do odbudowania Polski niepodlegej, byo tak

naglcem i o tyle gwatownem, o ile bezmylnem, e ju
•wtedy, aby stan otwarcie, jawnie przy W. Ksiciu i sys-

temie Wielopolskiego, trzeba byo odwagi cywilnej, której

brak naraa zawsze w Polsce na spaczenie lub utrat naj-

lepszych widoków, najistotniejszych warunków zapewnienia

bytu narodowego".

„Zamiast niezbdnej w rzeczy publicznej odwagi cywil-

nej, coraz wyraniej, coraz silniej wystpowaa maodusz-

no, i to tak w Polsce rozpowszechnione mniemanie, czy

wymówka, i nie naley w deniach narodowych od ogóu

si oddziela, bez wzgldu na ich zgubno i bezrozum".

„Ze skupienie si powanej czci spoeczestwa okoo

W. Ks. Konstantego mogo zaegna niebezpieczestwo wy-

nikajce ze spisku, pooy koniec jego wadzy i dziaaniu,

najlepiej wiadczy, i spisek to natychmiast zrozumia i wszyst-

ko na jedo postawi kart uwaa za konieczne. T jedn
kart liy strza, który wymierzy do W. Ksicia. Strza ten

bowiem, albo musia wywoa zwrot stanowczy w spoecze-

stwie, albo doprowadzi do celu ostatecznego spisku, do zer-

wania zupenego z istniejcym porzdkiem rzeczy, do ode-

pchnicia systemu Wielopolskiego i do powstania zbrojnego.

Strza ten by jakby opatrznociow przestrog, dan Bia-

ym i caej rozsdniej szej czci spoeczestwa w spónionej

godzinie. Kto w nim nie usysza wszystkich póniejszych

strzaów powstania, ten albo by guchym, albo umylnie

uszy sobie zatyka. Bya to ostatnia, ale nad wszelki wyraz

sposobna chwila do zerwania ze spiskiem, do przejrzenia

jego bezmylnych celów, do potpienia szalonych, otrzewie-

nia rozsdnych. Trzeba to byo uczyni, nietylko uroczycie,

-ale stanowczo".

„Biali nie zrozumieli, e po strzale do W. Ksicia nie

byo ju wyboru, jak tylko midzy Wielopolskim a katastrof.
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Nie szaleni i Czenroni, których sd w tej mierze by ogra-

niczonym i zupenie zamconym, najwicej ta politycznie

zawinili, ale rozsdni i Biali, którzy mogli zmierzy skutki*

nie ci, co strza dali, ci, którzy zamknli na jego nastpstwa

oczy, którzy nie odczuli, lub uzna nie mieli odwagi, e
on rozstrzygajc zaznaczy w wypadkach chwil".

„Wszechstronnie zmarnowan zostaa ta chwila, zuyt-

kowa j mieli jedynie Czeriooni^^.

„Nie szo tu tylko o potpienie ze stanowiska moralnega

i dobrej sawy spoeczestwa, zuchwaego zarówno jak ohyd-

nego czynu, przedewszystkiem szo o wyjcie zbawienne

i korzystne, z coraz groniejszego, coraz bardziej opakanego

pooenia. Do tego zadania nikt nie wzniós si. Brnli wszyscy

dalej, coraz gbiej, w bagnie ogólnikowych nadziei, i dla-

tego strza do W. Ksicia poczytano za poaowania godny

szczegó, nie uyto go do zwrotu".

„Tak zatem wszystko suyo coraz wyraniej tylko do

zapewnienia tryumfu Czerwonych, który mia si sta pogro-

mem kraju. Roso zalepienie rozsdnych i sumiennych, im

bardziej wszyscy da katastrofy zmierzali, im bardziej zbli-

aa si jej chwila. Nie przypuszczano nieuniknionego prze-

cie na obranej drodze zbrojnego powstania. Wstrtn bya
kademu myl samobójczego zamachu. Nie widziano otcha-

ni, chocia wykopywano j w oczach wszystkich".

Oto jest tómaczenie psychologiczne bdów politycz-

nych, popenionych przed wybuchem 23 stycznia 1863 r.

Kiedy ten nastpi, byo w Paryu zrazu smutne osu-

pienie, szukanie wiadomoci i objanie z kraju, pytana

co robi: owiadczy si za powstaniem lub przeciw — roz-

poznanie opinij i zamiarów francuskiego rzdu, wreszcie po-

stanowienie i wysana do kraju wskazówka, eby nie popie-

ra. Dobrze skoczy si nie moe: wic lepiej, eby si
skoczyo prdko.

Zmian w tern postanowieniu sprowadzia konwencya

prusko- rosyjska z 8 lutego. Ona spowodowaa Napoleona III

do wmieszania si w spraw , od której chcia trzyma si
na boku. Z niej wyniky wszystkie dalsze nastpstwa, in-
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terwencya dyplomatyczna, noty trzech mocarstw, i polskie

zudzenie, e ta interwencya w adnym razie zupenie bez-

skuteczn by nie moe. Za zmian stanowiska Francyi,

posza zmiana postanowienia w paryskiem Biurze, wskazów-

ka „nie popiera" cofnita, przesiano do kraju haso „trwa".

e zbdzili to zbyt wiadome i pewne. Ale czy kto-

kolwiek inny na ich miejscu nie byby tak samo zbdzi,

tak samo uwierzy? Wszak to hr. Walewski, minister, po-

"wiernik cesarza, powiedzia: „Les frontieres de la Pologne

futur s'etendront jusquoil setendra Uiusurreclion''. Jan Dzia-

yski poszed do powstania, z oddziaem Taczanowskiego •

jego ona wkrótce potem widziaa Cesarza. Usyszaa od niego

te sowa: „Votre mari est alU rejoindre rinsurrection : U

a hien fait'^.

e takie sowa ministra, i Cesarza, mogy dziaa na

Hotel Lambert i na Biuro, to si nie da zaprzeczy, jak si

te nie da zaprzeczy, e ich wprowadzay w bd.
Dalszy przebieg sprawy , stosunek mocarstw do niej

i midzy sob, mianowicie Francyi, Anglii i Austryi, po-

wody ich postpowania, ich mniejsza lub wiksza dobra

wiara, naley do historyi ; tu wystarczy zapi-a, e wdanie

si trzech mocarstw w sprawc polsk zmusio Polaków po-

wstaniu przeciwnych do uczestnictwa w powstaniu i do wy-

trwania przy niem a do koca r. 1863 i pocztków 1864 r.

Tu obchodzi nas tylko Klaczko, Jak on rozumia pooenie,

jak si zachowa? Odpowied krótka: tak, jak inni. Odpo-

wiedzialno podziela z nimi, nie dwiga jej wicej ni inni.

W papierach paryskiego Biura mog si znajdowa szcze-

góy jego zdania i zachowania si, ale na ogó byo ono

takie jak wszystkich. W skutek interwencyi, w jaki koniec

dobry, choby niezupenie, ale lepszy od tego co byo, wie-

rzy, a przez pierwsze miesice wiara ta bya silna i gorca.

Kiedy Pawe Popiel j)rzyjecha w marcu do Parya, eby
tamtejszy stan rzeczy rozpozna, a da pozna tutejszy.

Klaczko gniewa si na niego, e oblewa zimn wod, kiedy

rozpoczta akcya budzi takie nadzieje i powinna pobudza
do zapau i powice.
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Odpowied rosyjsk, dwuznaczne postpowanie Anglii

i Austryi, stopniowy ubytek lepszych widoków, a niemono
cofnicia si, odrobienia tego co si stao, fatalizm bdu,
który jak fatalizm zbrodni pociga jedno ze za driigiem

i wydob3'^ si ze nie daje, Klaczko widzia i czu, jak czu-

limy wszyscy — wicej jak wszyscy, bo i patrza bystrzej

i czu ywiej.
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